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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 68/15, у 
даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца : Завод за трансфузију крви Ниш
Седиште наручиоца :Булевар Зорана Ђинђића 48
Интернет страница наручиоца www.transfuzijanis.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу 
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 10/16 су услуге – ОСИГУРАЊЕ
(Назив и ознака из Општег речника набавке – 66510000 услуге осигурања )
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није резервисана набавка.

5. Опис партије уколико је набавка обликована у више партија 
Јавна набавка је обликована у четири партије:

Партија 1. Осигурање имовине
Партија 2. Осигурање лица
Партија 3. Осигурање од тежих болести и хируршких интервенција
Партија 4. Осигурање возила

6. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или 
оквирног споразума
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

7. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана јавна набавка

8. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација
Не спроводи се електронска лицитација.

9. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или 
оквирног споразума
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

1
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10. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: најниже понуђена цена.

11. Начин преузимања конкурсне документације , односно интернет  адреса где је 
конкурсна докуметнација доступна :
Конкурсна документација преузима се на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца www.transfuzijanis..Непосредно преузимање на адресу Булевар др Зорана 
Ђинђића бр 48 сваког радног дана  у периоду од 08,00-14,00 часова

13. Начин подношење понуда и рок :
Понуђач подноси понуду непосредно  или путем поште.Уколико понуђач понуду поднесе 
путем поште мора да обезбеди да иста буде  примљена од стране  наручиоца до датума и 
часа који је одређен у овом позиву. Понуде се достављају у писаном облику на српском 
језику у затвореној коверти , затворене на начин  да се приликом отоварања понуде може 
са сигурношћу утврдити да се први пут отвара .Понуде се достављајау на адресу   
Булевар др Зорана Ђинђића бр 48 са назнаком - Не отварати - Понуда за учествовање у 
поступку јавне набавке мале вредности  за  набавку  услуга- Осигурање број ЈН 10/2016
На полеђини коверте уписује се назив, адреса, број телефона и електронска пошта 
понуђача
Понуда се сматра благовременом ако је примљена у писарници наручиоца у улици 
Булевар др Зорана Ђинђића бр 48 закључно са  19.02.2016 у 10.00 часова.
Неблаговременом понудом  ће се сматрати  понуда која није примљена  од стране 
наручиоца  до датума и часа који је одређен у позиву 
Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.Понуђач може да 
поднесе само једну понуду 
14. Место , време и начин отварања понуда :
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење 
понуда, тј. 19.02.2016   у 10.30 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање 
понуда ће се обавити  у ул Булевар др Зорана Ђинђића бр 48 у просторији Завода за 
трансфузију крви Ниш
15.Услови под којима представници понуђача  могу учествовати у поступку  оварања 
понуда У поступку отварања понуда  могу присуствовати сва заинтересована лица. 
Представници понуђача, уколико желе активно учешће у поступку отварања понуда, морају 
имати овлашћења које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
16. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана 
од дана њеног доношења.
17. Контакт особа:
Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену 
од 08:00 до 14:00, , mail www.transfuzijanis.rs. особа за контакт Милош Илић
Додатне информације у вези техничке спецификације особа за контакт Александра 
Манасијевић 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 10/16 су услуге – ОСИГУРАЊЕ
(Назив и ознака из Општег речника набавке – 66510000 услуге осигурања )

2. Партије

Предмет јавне набавке обликован је у 4 партије:

      ПАРТИЈА 1.  Осигурање имовине 

ПАРТИЈА 2.   Осигурање лица     

ПАРТИЈА 3.   Осигурање од тежих болести и хируршких интервенција

ПАРТИЈА 4.   Осигурање возила  

Врста и предмет јавне набавке саставни је део конкурсне документације
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III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

   

ПАРТИЈА 1. Осигурање имовине (66515200 – услуге осигурања имовине)

Сума осигурања

1
Осигурање од пожара и неких других опасности и допунски ризици излив воде из 

инсталација и поплава, бујица и висока вода, на "први ризик"

Грађевински објекти - Набавна књиговодатвена вредност на дан 
31.12.2015. 45.910.446,00

Допунски ризик -  излив воде из водоводних и канализационих цеви на 
"први ризик" и то 5% од  набавне књиговодствене вредности 
грађевинских објеката на дан 31.12.2015.. 2.295.522.00

Допунски ризик -  поплава, бујица и високе воде на "први ризик" и то 5% 
од набавне књиговодствене вредности грађевинских објеката на дан 
31.12.2015. 2.295.522.00

Набавна књиговодствена вредност опреме(без моторних возила и 
рачунарске опреме) на дан 31.12.2015. 90.568.823,00
Допунски ризик -  излив воде из канализационих цеви на "први ризик"и то 
5% од набавне књиговодствене вредности опреме(без моторних возила и 
рачунарске опреме) на дан 31.12.2015. 4.528.441,00

Допунски ризик -  поплава, бујица и високе воде на "први ризик" и то 5% 
од набавне књиговодствене вредности опреме(без моторних возила и 
рачунарске опреме) на дан 31.12.2015.   4.528.441,00

Вредност залиха на на дан 31.12.2015. 11.898.596,00

Допунски ризик -  излив воде из водоводних и канализационих цеви на 
"први ризик" и то 7% од  вредности залиха на дан 31.12.2015. 832.902,00

Допунски ризик -  поплава, бујице и високе воде на "први ризик" и то 7% 
од  вредности залиха на дан 31.12.2015. 832.902,00

2 Осигурње машина од лома 

Посебно се уговара осигурање механичке опреме и то 10% од набавне 
књиговодствене  вредности грађевинских објеката на дан 31.12.2015.
Укључен доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних 
штета, доплатак за откуп одбитне франшизе. 4.591.046,00
Све машине, апарати и медицинска опрема на набавну књиговодствену 
вредност 31.12.2015.
Ук ључен доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних 
штета, доплатак за откуп одбитне франшизе. 85.076.021,00

3 Комбиновано осигурање електронских рачунара
Набавна књиговодствена вредност  рачунарске 
опреме на дан 31.12.2015. Укључен доплатак за откуп 
амортизоване вредности код делимичних штета, 
доплатак за откуп одбитне франшизе. 3.960.697,00
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4 Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

Опрема ( без рачунара) на "први ризик" . Укључен 
доплатак за откуп одбитне франшизе. 3.000.000,00
Залихе на "први ризик" . Укључен доплатак за откуп 
одбитне франшизе. 1.000.000,00

Осигурање имовине:

1) Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од пожара и неких других 
опасности са укљученим допунским ризицима излива воде из инсталација на „први ризик“ 
и поплава, бујица и висока вода на „први ризик“
2) Осигурање машина од лома
3) Комбиновано осигурање електронских рачунара
4) Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва

1. Осигурање од пожара и неких других опасности:

Осигуравају се:

- грађевински објекти на набавну књиговодствену вредност на дан 31.12.2015. 
године са укљученим допунским ризицима:
o излива воде из инсталација„први ризик“  у износу од  5% од набавне 
књиговодствене  вредности грађевинских објеката на дан 31.12.2015. године 
o поплаве, бујице и високе воде на „први ризик“ у износу од 5% од набавне 
књиговодствене  вредности грађевинских објеката на дан 31.12.2015. године 

- опрема ( без возила и рачунара) на набавну књиговодствену вредност на дан 
31.12.2015. године са укљученим допунским ризицима:
o излива воде из инсталација„први ризик“  у износу од  5% од набавне 
књиговодствене  вредности опреме на дан 31.12.2015. године 
o поплаве, бујице и високе воде на „први ризик“ у износу од 5% од набавне 
књиговодствене  вредности опреме на дан 31.12.2015. године

- залихе ( вредност залиха на дан 31.12.2015. године) са укљученим допунским 
ризицима:
o излива воде из инсталација„први ризик“  у износу од  7% од вредности залиха на 
дан 31.12.2015. године 
o поплаве, бујице и високе воде на „први ризик“ у износу од 7% од вредности залиха 
на дан 31.12.2015. године 

„Први ризици“ нису исцрпљујући и штета се исплаћује до уговрене суме „првог ризика“ по 
сваком штетном догаћају у току трајања уговореног периода.

2. Осигурање машина од лома:
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Осигурава се:
- опрема ( без пословног и погонског инвентара и рачунара) на набавну књиговодствену 

вредност на дан 31.12.2015. године. посебно се уговара осигурање механичке опреме у
саставу грађевинских објеката на износ од 10% од набавне књиговодствене вредности 
грађевинских објеката на дан 31.12.2015. године.

- Укључен доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета, доплатак за откуп 
одбитне франшизе.

3. Комбиновано осигурање електронских рачунара:

Вредност рачунарске опреме представља набавна књиговодствена вредност на дан    
31.12.2015. године са укљученим доплацима:

- за откуп амортизоване вредности код делимичних штета.
- за откуп одбитне франшизе.

       
4. Осигурање од провалне крађе и разбојништва:

Осигурава се:
- опрема (без рачунара) на „први ризик „ у износу од 3 000 000 дин 
- залихе на „први  ризик“ у износу од 1000 000 дин.

          Укључен доплатак за откуп одбитне франшизе.
„Први ризици“ нису исцрпљујући и штета се исплаћује до уговрене суме „првог ризика“ по 
сваком штетном догаћају у току трајања уговореног периода.
Осигурање имовине у  периоду  од 29.02.2016. године до 28.02.2017. године

ПАРТИЈА 2. Осигурање лица   ( 66512100 – услуге осигурања од незгодe)

Колективно осигурање запослених  у Заводу за трансфузију крви Ниш  од последица 
несрећног случаја - незгоде и то:
-  Смрт услед незгоде са осигураном сумом од ..................... 150.000,00 динар
-  Инвалидитет са осигураном сумом од ................................. 300.000,00 динара

Запослени се осигуравају непрекидно 24 сата свуда и на сваком месту, за период од 
29.02.2016. године до 28.02.2017

ПАРТИЈА 3. Осигурање од тежиих болести и хируршких интервенција

Опис Сума осигурања

Теже болести 125.000

Хируршке интервенције 250.000

* Број радника   110



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 17/15
ОСИГУРАЊЕ

Page 9 of 51

ПАРТИЈА 4.   -Осигурање возила (Комбиновано осигурање возила ауто-
каско, аутонезгода)

КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА АУТОКАСКО ,ОСИГУРАЊЕ АУТО НЕЗГОДЕ   
Осигуравају се каско возила према списку са откупом апсолутног учешћа у штети, и са 
20% релативног учешћа у штети без ризика крађе.

    ОСИГУРАЊЕ ОД  АУТО НЕЗГОДЕ

• Смрт услед незгоде са осигураном сумом од ................... 200.000,00 
динара

• Инвалидитет са осигураном сумом од ............................... 400.000,00 
динара

Марка и
тип

Регистарс
ки број

Врста 
возила

Запре
мина

Бриј 
путн
ика

Годин
а 

произв
одње

Јач
ина 
мот
ора

Број шасије
Број 

мотора

1 Fiat 
Ducato

Ni-012 ŽU Путничк
о

1997

8+1

2003 62 ZFA2440000
7367948

400154
8

2 Fiat 
Ducato

Ni-015 ŽU Путничк
о

1997 8+1 2003 62 ZFA2440000
7356507

400130
3

3 Fiat 
Ducato

Ni-016 ŽU Путничк
о

1997 8+1 2003 62 ZFA2440000
7358155

400125
9

4 Fiat 
Ducato

NI133-HC Путничк
о

1956 8+1 2014 88 ZFA2500000
2596813

250A10
007109
703

5 Škoda 
Octavia

Ni-033 WP Путнич7
ко

1896 4+1 2005 77 TMBCS21Z9
62127245

BJB177
908

6 Citroen 
berlingo 
1.9

Ni-049 EF Путничк
о

1868 4+1 2003 51 VF7GJWJZB
93085322

10DEX
U60318
70

7 Citroen 
berlingo 

Ni-081 UF Путничк
о

1560 4+1 2008 55,
20

VF77J9HTC6
7607825

PSA9H
0210JB
AV0088
379
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IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Предмет јавне набавке: набавка услуге – Осигурање

      ПАРТИЈА  1.  Осигурање имовине 

ПАРТИЈА 2.   Осигурање лица     

ПАРТИЈА 3.   Осигурање од тежих болести и хируршких интервенција

ПАРТИЈА 4.   Осигурање возила 

Уколико се понуђач не придржава  упутстава и не достави  све тражене  информације и 
податаке који су наведени у конкурсној документацији, или уколико поднесе  понуду  која 
не испуњава услове из конкурсне документације , комисија ће такву понуду одбити као 
неприхватљиву.

1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

Понуда коју припреми понуђач, као и целокупна документација у вези с понудом морају 
бити написане на српском језику.

2.ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

-Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (у складу са 
чланом 90. Закона о јавним набавкама).

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено.

Сви документи поднети у понуди треба да буду у фасцикли –
Пожељно је  :

1. да сви документи  поднети у понуди  буду повезани  траком и запечаћени тако да се 
не могу накнадно убацивати, одстрањивати  или замењивати  појединачни листови, 
односно прилози, а да се видно  не оштете  листови односно печат

2. да су фасцикле  такве да омогућавају  потпуни преглед  документације, чак и ако  се 
документ састоји од више листова  ( омогућено листање ) 

На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што 
омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи 
неблаговременом.У случају да поднесе група понуђача, на коверти  је потребно  назначити  
да се ради о групи понуђача  и навести називе и адресу  свих учесника  у заједничкој 
понуди.

Рок за подношење понуда је 8 дана  од дана објављивања позива за достављање понуда
на Порталу јавних набавки (не рачунајући сам дан објављивањa).
Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан државног 
празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 10.00 часова. Понуда 
се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 19.02. 2016 
године до 10,00 часова.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
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приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подности, сматраће се 
неблаговременом.

Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
услуге -Осигурање ЈН 10/16 - НЕ ОТВАРАТИ ,препорученом пошиљком или лично на 
адресу: Завод за трансфузију крви  Ниш ул Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48
Отварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама наручиоца, након 
истека рока за подношење понуда (19.02.2016. године са почетком у 10.30).

Отварању понуда могу присутствовати сва заинтересована лица

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за 
јавну набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење мора да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица.

По окончању поступка јавног отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено 
поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуда за сваку партију мора да садржи: 

1. Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75 и76 Закона у 
поступку јавне набавке мале вредности

2. Важећа дозвола Народне банке Србије за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, прописана Законом о осигурању 

3. Копија важећег сертификата о усаглашености система квалитета са 
захтевима стандарда ISO 9001 : 2008. 

4. Копија мишљења овлашћеног актуара за 2014. годину о апсолутној разлици 
између гарантних резерви и маргине солвентности.      

5. Образац понуде    

6. Модел уговора        

7. Образац изјаве о независној понуди

8. Образац о прихватању услова ове ЈН

-Техничка спецификација – мора да буде попуњена и оверена  и потписана од стране 
овлашћеног лица .
-Овлашћење за заступање уколико обрасце и изјаве који чине саставни део понуде, 
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. 

Начин попуњавања образаца датих у конкурсној докуметнацији
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Понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној 
документацији.
Обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 
саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
оверава печатом на посебно предвиђеном месту.
Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног 
лица.
Уколико понуду подноси група понуђача обрасце дате у конкурсној документацији потписују 
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити 
једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у 
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под 
материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању 
обавеза из чл. 75 став 2. Закона) који морају бити потписани и оверени печатом од стране 
сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из 
групе потписује и печатом оверава
Обрасци и изјаве морају бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверен 
печатом. Уколико ова документа потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуди доставити овлашћење за потписивање 
ових докумената која чине саставни – обавезни део (садржину) понуде.

4 . ПАРТИЈЕ

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 
једну целокупну партију .

     Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да 
се свака партија може посебно оцењивати. Свака партија је предмет посебног уговора.

5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА НИСУ ДОЗВОЉЕНЕ

6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду тако 
што ће упутити писмени захтев наручиоцу путем мејла, факса, поште или непосредно.
У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да
назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за 
контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за трансфузију крви  
Ниш, ул Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48
„Измена понуде за јавну набавку услуга- Осигурање, број 10/16-НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга- Осигурање, број 10/16-НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга- Осигурање, број 10/16-НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга- Осигурање, број 10/16-НЕ ОТВАРАТИ”

7. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА 
УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ 
У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 17/15
ОСИГУРАЊЕ

Page 13 of 51

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

8. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, У СВОЈОЈ ПОНУДИ МОРА ДА 
НАВЕДЕ ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ 
ПОДИЗВОЂАЧУ, ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО 
ПОДИЗВОЂАЧА И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ДОСПЕЛА 
ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНОСЕ ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да 
наведе назив подизвођача – Подаци о подизвођачу. Проценат укупне вредности набавке 
која се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач у потпуности одговара 
наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из 
члана 75. став 1. од тачке 1. до тачке 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености 
услова из члана 75. став 1. тачка 5. понуђач доставља за део набавке који ће извршити 
преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности 
јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о 
јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме 
је поверио извршење тог дела набавке.
Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, 
пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 
преко тог подизвођача.
Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

9 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ЈЕ СПОРАЗУМ 
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА 
ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. 
став 1. тачка од 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а остале услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач 
из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити насилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем;                                                                                                     
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;                                                                          
4) понуђачу који ће издати рачун;                                                                                                                                      
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;                                                                                                                     
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
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10 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА

Месечно по испостављеном рачуну.

11. ВАЛУТА И НАЧИН  НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ

Цена у обрасцу понуде мора бити изражена у динарима. Јединичне цене у спецификацији 
морају бити исказане у динарима и заокружене на две децимале. Понуде са ценама 
исказаним у другој валути неће се узимати у разматрање.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чланом 92. 
Закона о јавним набавкама.

Понуђачи су обавезни да понуде све тражене ставке у спецификацији за набавку за коју 
подносе понуду.

12.ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГНИМА ГДЕ СЕ МОГУ  БЛАГОВРЕМЕНО  ДОБИТИ 
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О  ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА , ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ , 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ , УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А  КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ  УГОВОРА О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД 
КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ 
Подаци о Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство 
финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија, 
интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.

Подаци о Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту
животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике 
Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs), адреса 
Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, интрнет адреса 
Агенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs.
Подаци о Заштити при  запошљавању,  условима  рада  –  Министарство  рада, 
запошљавања  и  социјалне  политике,  адреса:  Немањина  22-26,  Београд, интернет 
адреса: www.minrzs.gov.rs.

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  

Сваки понуђач  доставља уз  понуду   правилно попуњену , прописану и оверену изјаву  , 
којом се обавезује  да ће, у случају  да буде изабран као најповољнији  понуђач , доставити  
средства финансијског  обезбеђења  тражена у овој набавци 
Понуђач је обавезан да приликом потписивања уговора преда бланко соло менице на име
гаранције за добро извршење посла у у висини од по 10% од понуђене цене добара (без 
ПДВ-а). (15% у случају из члана 83. став 13. Закона)
Бланко соло меница као гаранција за добро извршење посла траје најмање 5 дана дуже од 
дана истека рока за коначно извршење посла после чега ће бити враћене.
Бланко соло меница као гаранција отклањање грешака у гарантном року траје 5 дана дуже 
од одређеног гарантног рока.
Менице ће бити враћене Испоручиоцу након успешно испоручених добара  и реализације 
уговора .
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14 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ , КАО И ЗАШТИТА 
ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ ПОНУЂАЧ ОЗНАЧАВА У ПОНУДИ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 
које је као такве, у складу са законом (Закон о заштити пословне тајне „Сл. гласник 72/11), 
понуђач означио у понуди. 
Неће се сматрати  поверљивим докази  о испуњености  обавезних услова , цена   и други  
подаци из  понуде  који су од значаја  за примену елемената критеријума  и рангорања 
понуде.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве   све податке  о понуђачима  садржине у 
понуди  који су посебним прописима  утврђени као поверљиви  и које је као такве понуђач  
означио у понуди наручилац  ће чувати  као пословну тајну  имена  заинтересованих лица , 
понуђача и података  о  поднетим понудама  до отварања понуда 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.
Додатне информације или појашњења упутитина адресу Завода за трансфузију кеви у 
Ниш улица булевар др Зорана Ђинђића 48, 18 000 Ниш уз напомену „Објашњења – јавна  
набавка број 10/16“, на телефакс: 018-4533-260, 4533-259, 4533-106, 4536-882 или e-mail:
www.transfuzijanis.rs
Наручилац је дужан да  у року од три дана од дана пријема захтева, ту информацију 
објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници . Ако наручилац измени 
или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење 
понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и на својој 
интернет страници. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може 
да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20.Закона о 
јавним набавкама и то писаним путем или факсом, као и објављивањем  на страници 
наручиоца на Порталу јавних набавки 
Додатне информације и појашњења, у вези са припремањем понуде, телефоном нису 
дозвољена.
Напомена: Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је 
извршила достављање дужна је да од друге стране захтева пријем тог документа, 
што је друга страна дужна и да учини, када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање.

16. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА 
ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА И ВРШИТИ КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
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Наручилац има право да након јавног отварања понуда затражи додатна објашњења од 
понуђача која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да 
врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача у складу са чл. 93. 
Закона о јавним набавкама.
Додатна објашњења наручилац ће тражити у писаном облику.
Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву наручиоца и достави тражене податке на 
начин и роковима који то наручилац захтева.
Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева наручиоца његова понуда ће 
се одбити као неприхватљива.

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ 
СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда.
Доказ може бити: 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног 
органа; 2)исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 
јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 5) 
извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором; 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 
начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 7) доказ 
о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као 
подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 8) други одговарајући доказ примерен 
предмету јавне набавке,  који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне 
набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну 
одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који 
је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за доделу уговора је –најниже понуђена цена 

19. ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА У случају да постоје две, или 
више понуда, са истом понуђеном ценом наручилац ће доделити уговор понуђачу који је 
дао краћи рок за исплату штете , уколико су доставили исти рок  испоруке  биће изабран 
понуђач који понуди дужи рок плаћања  

20. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ 
СВОЈЕ ПОНУДЕ НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 
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ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ
Образац у коме понуђач наводи да је поштовао наведене обавезе саставни је део 
конкурсне документације 

21. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА 
ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ 
ПОНУЂАЧ
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА 
ПОНУЂАЧА

Понуђач, односно заинтересовано лице, који је учествовао у поступку јавне набавке, а 
сматра да су његова права повређена, може уложити захтев за заштиту права у току целог 
поступка предметне јавне набавке, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије 
одређено.
Захтев за заштиту права подонси се наручиоцу а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији 
Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на e-
mail: www.transfuzijanis.rs сваког радног дана (понедељак – петак) од 7:30 до 14:30 часова.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљена од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење 
понуда. И у колико је подносилац захтева у складу са чл 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није одклонио. 
Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 
јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати  радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац га није поднео пре истека 
тог рока.
О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац објављује обавештење на Порталу 
јавних набавки  најкасније у року од два дана од дана  пријема захтева за заштиту права
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН (за конкретан поступак 60.000,00 
динара).
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о 
уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која 
садржи следеће:
    (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи  податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога;
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   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;
   (4) број рачуна буџета: 840-30678845-06;
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;
   (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или  ознакa јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права;
   (8) корисник: буџет Републике Србије;
    (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе;
   (10) потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати  таксе, наведене 
под тачком 1);
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 
трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних 
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун 
у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава);
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом.
Садржина захтева за заштиту права:
Захтев за заштиту права садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама ; 
7) потпис подносиоца. 
Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће 
такав захтев одбацити закључком.Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и 
Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. Против закључка наручиоца 
подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу 
Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

23. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ:

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као 
релевантну цену по јединици мере.
Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати 
на следећи начин:
Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима 
сматраће се тачним.
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Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати 
тачном, осим у износима који су дати паушално.

24. ОБАВЕШТЕЊЕ КАДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

У складу са чланом 113. и 149 Закона о јавним набавкама наручилац ће закључити уговор 
у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној 
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим 
понуђачем.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Законa
25. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде
Наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву
понуду
Наручилац ће одбити понуду ако:
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
понуде, односно не достави све обрасце и изјаве које је неопходно доставити према 
упутству назначеном у конкурсној документацији или није могуће упоредити понуду са 
другим понудама.

26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о 
стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о 
закључењу оквирног споразума, односно уколико нису испуњени услови за доношење 
одлуке о признавању квалификације.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, 
који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 
шест месеци.
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 
образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и 
да је објави на Портал јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од 
дана доношења одлуке.

27 ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА 

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје 
понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац 
мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у 
коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније 
понуде домаћег понуђача није већа од 5% у корист понуде страног понуђача.
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У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје 
понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра 
страног порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који 
нуди добра домаћег порекла под условом да разлика у коначном збиру пондера између 
најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде 
понуђача који нуди добра домаћег порекла није већа од 5% у корист понуде понуђача који 
нуди добра страног порекла.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде 
домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора 
изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % 
у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.
У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде 
понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног 
порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под 
условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену 
понуђача који нуди добра страног порекла.
У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.
Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит 
правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на 
доходак грађана.
Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је 
сваки члан групе понуђача лице из става 6.члана 86.Закона о јавним набавкама
Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је 
понуђач и његов подизвођач лице из става 6.члана 86.Закона о јавним набавкама
Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања 
понуда, позвати све остале понуђаче чијесу понуде оцењене као прихватљиве да се 
изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.
Предност дата у ст. 1. до 4. члана 86. Закона о јавним набавкама у поступцима јавних
набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума ослободној трговини 
у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.
Предност дата у ст. 1. до 4. Члана 86.Закона о јавним набавкама у поступцима јавних 
набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и 
Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац 5.1

ОПШТИ ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 

e- mail за пријем  и потврду 
пријема докумтнације из  поступак  
сходно члану 20 ЗЈН 

Телефон 

Телефакс 

Порески број понуђаач ( ПИБ ) 

Матични број понуђача 

Шифра делатности 

Назив банке и број рачуна 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

Овлашћено лице

__________________________

М.П.
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Образац 5.2

Понуду дајем ( заокружити  начин  давања понуде и уписати  податке под б) и  в)

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

1 НАЗИВ ПОНУЂАЧА  
АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ
Порески број понуђаач ( ПИБ ) 

Матични број понуђача 

Проценат  укупне вредности и 
набавке  који ће извршити 
подизвођач 
Део предмета  набавке  који  ће  
извршити подизвођач 

В)   КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
1 НАЗИВ УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
АДРЕСА 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

Порески број понуђача  ( ПИБ ) 

Матични број понуђача 

НАПОМЕНА:Уколико   има више подизвођача  или учесника у заједничкој понуди  него  што 
има места у горе наведеној табели  , потребно је копирати табелу  и попунити  податке за 
све  подизвођаче  или  учеснике у заједничкој понуди 
Уколико  група  понуђача  подноси  заједничку  понуду  - подаци  о понуђачу -  треба са 
својим  подацима  да попуни  носилац  посла , док  податаке о осталим учесницима у  
заједничкој  понуди  треба  навести у овој табели .
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Образац 5.3

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ

Понуда бр ___________ од __________ за јавну набавку услуге -ОСИГУРАЊЕ ЈН 10/16

ПАРТИЈА 1.  Осигурање имовине (66515200 – услуге осигурања имовине)

Осигурање имовине  Завода за трансфузију крви Ниш од последица незгоде за период од 
29.02.2016.-28.02.2017

Набавна вредност на 
дан 31.12.2015.

Премија

1 2 3 4



Грађевински објекти - Набавна 
књиговодатвена вредност на дан 
31.12.2015. 45.910.446,00



Допунски ризик -  излив воде из 
водоводних и канализационих цеви 
на "први ризик" и то 5% од  набавне 
књиговодствене вредности 
грађевинских објеката на дан 
31.12.2015.. 2.295.522.00



Допунски ризик -  поплава, бујица и 
високе воде на "први ризик" и то 5% 
од набавне књиговодствене
вредности грађевинских објеката на 
дан 31.12.2015. 2.295.522.00



Набавна књиговодствена вредност 
опреме(без моторних возила и 
рачунарске опреме) на дан 
31.12.2015. 90.568.823,00



Допунски ризик -  излив воде из 
канализационих цеви на "први 
ризик"и то 5% од набавне 
књиговодствене вредности 
опреме(без моторних возила и 
рачунарске опреме) на дан 
31.12.2015. 4.528.441,00



Допунски ризик -  поплава, бујица и 
високе воде на "први ризик" и то 5% 
од набавне књиговодствене
вредности опреме(без моторних 
возила и рачунарске опреме) на дан 
31.12.2015.   4.528.441,00


Вредност залиха на на дан 
31.12.2015. 11.898.596,00



Допунски ризик -  излив воде из 
водоводних и канализационих цеви 
на "први ризик" и то 7% од  
вредности залиха на дан 31.12.2015. 832.902,00



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 17/15
ОСИГУРАЊЕ

Page 24 of 51



Допунски ризик -  поплава, бујице и 
високе воде на "први ризик" и то 7% 
од  вредности залиха на дан 
31.12.2015.                 832.902,00



Посебно се уговара осигурање 
механичке опреме и то 10% од 
набавне књиговодствене  вредности
грађевинских објеката на дан 
31.12.2015.
Укључен доплатак за откуп 
амортизоване вредности код 
делимичних штета, доплатак за 
откуп одбитне франшизе. 4.591.046,00



Све машине, апарати и медицинска 
опрема на набавну књиговодствену 
вредност 31.12.2015.
Укључен доплатак за откуп 
амортизоване вредности код 
делимичних штета, доплатак за 
откуп одбитне франшизе. 85.076.021,00



Набавна књиговодствена вредност  
рачунарске опреме на дан 
31.12.2015. Укључен доплатак за 
откуп амортизоване вредности код 
делимичних штета, доплатак за 
откуп одбитне франшизе. 3.960.697,00



Опрема ( без рачунара) на "први 
ризик" . Укључен доплатак за откуп 
одбитне франшизе. 3.000.000,00



Залихе на „први ризик“. Укључен 
доплатак за откуп одбитне 
франшизе 1.000.000,00

Укупна цена  без пореза :  
Порез на неживотно осигурање:

Укупна цена са порезом:

Рок за исплату штете : _____ календарских дана од дана доношења Одлуке о ликвидацији 
одштетног захтева 

Услови плаћања :  у дванаест месечних рата , ____ дана по испостављању фактуре, порез се 
плаћа уз прву рату  
Рок важности понуде : _____ календарских дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана)
  

САГЛАСНИ СМО ДА  ОВА ПОНУДА ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА.

Датум                                                   М.П.                                            Понуђач
______________                                                                            _______________________
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Понуда бр ___________ од __________ за јавну набавку услуга-ОСИГУРАЊЕ ЈН 10/16

ПАРТИЈА 2.   Осигурање лица ( 66512100 – услуге осигурања од незгодe)

Клективно осигурање за 110 запослених у Заводу за трансфузију крви Ниш од последица 

незгоде за период 29.02.2016 – 28.02.2017. за 24 часа

Смрт услед незгоде Инвалидитет

Осигурана сума ПРЕМИЈА Осигурана сума ПРЕМИЈА

150.000,00 300.000,00

УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ЗА ЈЕДНОГ ЗАПОСЛЕНОГ У ДИНАРИМА: ________________
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРЕМИЈЕ ЗА 110 ЗАПОСЛЕНИХ У ДИНАРИМА: _________________

- УКУПНА ЦЕНА : _____________________________________ ДИНАРА БЕЗ ПОРЕЗА
Рок за исплату штете : _____ календарских дана од дана доношења Одлуке о 
ликвидацији одштетног захтева 

Услови плаћања :  у дванаест месечних рата , ____ дана по испостављању фактуре
Рок важности понуде : _____ календарских дана од дана отварања понуде (минимум 30 
дана)

  
  

САГЛАСНИ СМО ДА  ОВА ПОНУДА ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА.

  
  Датум                                                   М.П.                                            Понуђач
______________                                                                      _______________________
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Понуда бр ___________ од __________ за јавну набавку услуга-ОСИГУРАЊЕ ЈН 10/16

ПАРТИЈА 3. Осигурање од тежих болести и хируршких интервенција

Осигурање запослених од тежих болести и хируршких интервенција за период 

                                       29.02.2016 – 28.02.2017. године

Опис Суме осигурања Износ премије

Теже болести 125.000,00

Хируршке интервенције 250.000,00

Укупна вредност понуде за 
110 запослених 

- УКУПНА ЦЕНА : _____________________________________ ДИНАРА БЕЗ ПОРЕЗА
Рок за исплату штете : _____ календарских дана од дана доношења Одлуке о 
ликвидацији одштетног захтева 

Услови плаћања :  у дванаест месечних рата , ____ дана по испостављању фактуре  
Рок важности понуде : _____ календарских дана од дана отварања понуде (минимум 30 

дана)

САГЛАСНИ СМО ДА  ОВА ПОНУДА ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА.

  
  Датум                                                   М.П.                                            Понуђач
______________                                                                      _______________________
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Понуда бр. _________ од __________________ за јавну набавку услуга, ЈН бр. 10/16
ПАРТИЈА -  Осигурање возила - Комбиновано осигурање моторних возила 
аутокаско, незгода ( 66514110-  услуге осигурања моторних возила)

- Смрт услед незгоде са осигураном сумом од ..................... 200.000,00 динара
- Инвалидитет са осигураном сумом од ................................. 400.000,00 динара
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ИЗНОС 
ПРЕМИЈЕ

СМРТ ИНВ.

1
.

Fiat 
Ducato

199
7

200
3

62 8+
1

ZFA24
400007
367948

40015
48

2
Fiat 
Ducato

199
7

200
3

62 8+
1

ZFA24
400007
356507

40013
03

3
.

Fiat 
Ducato

199
7

200
3

62 8+
1

ZFA24
400007
358155

40012
59

4
.

Fiat 
Ducato
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6
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4

88 8+
1

ZFA25
000002
596813

250A1
00071
09703

5
.

Škoda 
Octavia

189
6

200
5

77 4+
1

TMBC
S21Z9
621272
45

BJB17
7908

6
.

Citroen 
berlingo 
1.9
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8
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51 4+
1

VF7GJ
WJZB9
308532
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10DEX
U6031
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7
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Citroen 
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1

VF77J
9HTC6
760782
5

PSA9H
0210J
BAV00
88379

У К У П Н О без пореза

Порез

УКУПНО

- УКУПНА ЦЕНА : ______________________ ДИНАРА БЕЗ ПОРЕЗА
Услови плаћања : у дванаест месечних рата , ____ дана по испостављању фактуре, порез се 
плаћа уз прву рату  
Рок важности понуде : _____ календарских дана од дана отварања понуде (минимум 30 
дана)
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Рок за исплату штете : _____ календарских дана од дана доношења Одлуке о ликвидацији 
одштетног захтева 

САГЛАСНИ СМО ДА  ОВА ПОНУДА ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА.

Датум                                                   М.П.                                            Понуђач

______________                                                                      _______________________
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______________                                                                      ______________________

VI  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАBАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. I 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАBАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. I 76. ЗАКОНА  

VI    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 
75. ЗаконЈН, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 
75. ст. 1. тач. 1) ЗаконаЈН);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗаконаЈН);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) ЗаконаЈН);
4) да има важећу дозволу Народне банке Србије за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, прописана Законом о осигурању (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗаконаЈН);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине 
(чл. 75. ст. 2. ЗаконаЈН).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавкe:
Наручилац у погледу испуњености пословног капацитета као услова за учествовање у 
поступку предметне јавне набавке утврђује: 

1. да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ISO 
9001:2008 чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно 
признатим системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог 
нивоа.

2. да понуђач има ажурност у решавању штета у 2014. години већу од 90%.

*Ажурност у решавању штета одређена према следећој формули: 
% ажурности у решавању штета  
   (А+Б) 
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= ---------- х 100 , где је: 
   (Ц+Д) 
А = број решених штета у 2014. години, 
Б = број одбијених и сторнираних штета у 2014. години, 
Ц = број резервисаних штета на крају 2013. године, 
Д = број пријављених штета у 2014. години. 
(Извештај – „Број штета по друштвима за осигурање у 2014. години“ са веб сајта Народне 
банке Србије (www.нбс.рс) – Надзор осигурања - Пословање друштава за осигурање -
годишњи извештаји.)

3.  да је понуђач на дан 31.12.2014. године имао Апсолутну разлику између 
гарантних резерви и маргине солвентности у висини најмање 500.000.000,00 дин. ( 
словима: петстотинамилионадинара)

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће 
понуђач извршити преко подизвођача.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. т1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испупи понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 
испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатног услова под редним бројем 2 ( ажурност у 
решавању штете) за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 
4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у 
поглављу VII образац 7.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом. осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона . 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  
Испуњеност додатних услова :

1. да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ISO 
9001:2008 (чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно признатим 
системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа )-
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доказује достављањем kопија важећег сертификата о усаглашености система 
квалитета са захтевима стандарда ISO 9001 : 2008. 

2. да понуђач има ажурност у решавању штета у 2014 . години већу од 90% -
доказује достављањем потписане  Изјаве( Образац изјаве понуђача, дат је у 
поглављу VII образац 7.)

Ажурност у решавању штета одређена према формули: 
% ажурности у решавању штета  
(А+Б) 
= ---------- х 100 , где је: 
(Ц+Д) 
А = број решених штета у 2014. години, 
Б = број одбијених и сторнираних штета у 2014. години, 
Ц = број резервисаних штета на крају 2013. године, 
Д = број пријављених штета у 2014. години. 
((Извештај – „Број штета по друштвима за осигурање у 2014. години“ са веб сајта Народне 
банке Србије (www.нбс.рс) – Надзор осигурања - Пословање друштава за осигурање -
годишњи извештаји
    
3.  да је понуђач на дан 31.12.2014. године имао Апсолутну разлику између 
гарантних резерви и маргине солвентности у висини најмање 500.000.000,00 дин. ( 
словима: петстотинамилионадинара)
( Мишљење овлашћених актуара за 2014. Годину у коме су садржани предметни 
подаци.Понуђачи су дужни да уз понуду доставе копију наведеног мишљења.)

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова.  
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин.  
Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде 
Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у 
неовереним копијама, овереним (од стране управног или судског органа) копијама или у 
оригиналу. 
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Образац 7.1

VII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАBАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  

     
И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________(навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке услуга -ОСИГУРАЊЕ ,  број 10/16 , испуњава све услове из чл. 
75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији); 

4) Понуђач испуњава додатне услове и то: 
- да понуђач има ажурност у решавању штета у 2014. години већу од 90%. 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________  

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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VIII ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАBАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу       

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________(навести назив 
подизвођача) у поступку поступку јавне набавке услуга- ОСИГУРАЊЕ ,  број 10/16 ,
испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;
2) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 
територији).
3) Понуђач испуњава додатне услове и то: 
- да понуђач има ажурност у решавању штета у 2014. години већу од 90%. 
; 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________    

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана                       
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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                                        IX МОДЕЛ УГОВОРА  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ : 
1. ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ  - Ниш, др Зорана Ђинђића 48, 
кога заступа вд директор, др Весна Кнежевић, Шифра делатности: 8690; Матични број: 
06852190; ПИБ:100335220; Текући рачун:840-570661-98; Тел/фаx 018 4533 106 (у даљем 
тексту: Осигураник) 

и

1. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________    у даљем тексту ''Осигуравач'', с друге стране,

и
______________________                                               ___________________________
______________________                                               ___________________________
           (подизвођачи)                                                      (понуђачи из групе понуђача)

       У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора се наводи понуђач који је заједничким 
споразумом који је саставни део понуде, као и овог уговора одређен  да у име групе понуђача 
потпише уговор.
У случају понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени и подизвођачи са 
тачним утврђењем процентуалног учешћа у вредности понуде који не може бити већи од 50% .
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УГОВОР
о осигурању имовине 

Члан 1.
          Уговорне стране констатују:

Да је Осигуравач на основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 
бр 124/2012, 14/15, 68/15) а на основу позива за подношење понуда, објављеног на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Завода, спровео поступак јавне набавке 
мале вредности, 10/16, ПАРТИЈА 1.  Осигурање имовине 

Члан 2.

     Уговорне стране су сагласне да су предмет овог Уговора услуге осигурања:
Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од пожара и неких других опасности и 
допунски ризици излив воде из инсталација на „први ризик“ и поплава, бујица и висока              
вода на „први ризик“,
Осигурање машина од лома;
Комбиновано осигурање електронских рачунара;
Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва;

   у свему према усвојеној понуди Осигуравача бр.______ од ___________, која је заведена 
   код Уговарача осигурања под бр.______, од _______ , која чини саставни део овог уговора.

Члан 3.

           Уговорне стране су сагласне да овај уговор производи правно дејство даном потписивања 
одговарајућих Полиса осигурања, од стране Уговарача осигурања и Осигуравача, на обрасцу 
који утврђује Осигуравач и који чини саставни део овог Уговора.

            Осигуравач се обавезује да уз Полисе осигурања из става 1. овог члана Уговарачу 
осигурања преда Опште и Посебне услове Осигуравача, који чине саставни део овог Уговора.
            У случају да је осигуравач група понуђача, носилац посла ( овлашћени представник групе 
понуђача) је дужан да изда полисе из става 2. овог члана и да врши исплату штета.

                 Осигуравач се обавезује у моменту потписивања уговора о пружању услуга преда 
наручиоцу једну бланко соло меницу у износу од 10% од уговорене вредности услуге и менично 
писмо – овлашћење за корисника бланко соло менице, као средство којим гарантује испуњење 
својих обавеза. Наручилац не може вратити понуђачу меницу пре истека рока за коначно 
испуњење обавеза.

                                                                    Члан 4.

Овај уговор се закључује на период од 29.02.2016. године  до 28.02.2017. године
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Члан 5.

Осигуравач се обавезује да услугу из члана 1.овог уговора врши у складу са овим 
уговором, позитивно правним прописима , нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, 
уважавајући правила струке.

Члан 6.

Цена услуге, односно износ премије, утврђује се за период од 12 месеци у укупном 
износу од __________________ динара( без пореза).

Премијске стопе су фиксне за све време трајања уговора.
           У цену из става 1. овог члана  није урачунат порез на премију.

Члан 7.

Уговарач осигурања се обавезује да доспелу премију осигурања, плаћа у 12 једнаких 
месечних рата без камате, у року од ____дана, рачунајући од дана достављања рачуна од стране 
Осигуравача на рачун Осигуравача бр.__________________, код банке _____________________.

   Уговарач осигурања се обавезује да припадајући порез плати уз прву рату.

Члан 8.

Осигуравач се обавезује да у случају настанка осигураног случаја исплати накнаду из 
осигурања у року од ________ дана од дана утврђивања обавезе Осигуравача и  њене висине.

Члан 9.

Уговарач осигурања се обавезује да у случају настанка уговореног осигураног случаја 
поступа у свему у складу са Општим и Посебним условима Осигурања, који чине саставни део 
усвојене Понуде Осигуравача из члана 1. овог уговора.

Осигуравач се обавезује да ликвидацију и исплату пријављене штете врши након 
достављања комплетне документације од стране осигураника осигуравачу.

Члан 10.

Уговарачи су сагласни да свака уговорна страна може раскинути овај уговор под 
условима и на начин утврђен Општим условима осигурања, који чине саставни део усвојене 
понуде Осигуравача из члана 1.овог уговора.

Члан 11.

Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше 
мирним путем, а уколико до споразума не дође, сагласни су да спор решава надлежни суд у Нишу.

Члан 12.

У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог 
уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивно правних 
прописа.
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Члан 13.

Овај уговор сачињен је у 6(шест) истоветних примерака, од којих 3(три) примерка 
задржава Уговарач осигурања, а остала 3(три) примерка Осигуравач.

ЗА УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА                                                             ЗА ОСИГУРАВАЧА

_____________________________                                                   _____________________

др Весна Кнежевић 

Понуђач попуњава све податке везане за Осигуравача

Напомена: Модел уговора и свака страна модела уговора мора бити потписана, 
парафирана и оверена печатом од стране овлашћеног  лица понуђача, као и овалашћеног 
представника групе понуђача.
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МОДЕЛ УГОВОРА  -  Партија 2

1. ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ  - Ниш, др Зорана Ђинђића 48, 
кога заступа вд директор, др Весна Кнежевић, Шифра делатности: 8690; Матични број: 
06852190; ПИБ:100335220; Текући рачун:840-570661-98; Тел/фаx 018 4533 106 (у даљем 
тексту: Осигураник) 

и

2. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________    у даљем тексту ''Осигуравач'', с друге стране,

и
______________________                                               ___________________________
______________________                                               ___________________________
           (подизвођачи)                                                      (понуђачи из групе понуђача)

       У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора се наводи понуђач који је заједничким 
споразумом који је саставни део понуде, као и овог уговора одређен  да у име групе понуђача 
потпише уговор.
У случају понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени и подизвођачи са 
тачним утврђењем процентуалног учешћа у вредности понуде који не може бити већи од 50% .
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У  Г  О  В  О  Р   
О     

КОЛЕКТИВНОМ ОСИГУРАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:
Да је Осигуравач на основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр 

124/2012, 14/15, 68/15) а на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу 
јавних набавки и интернет страници Завода, спровео поступак јавне набавке мале 
вредности, 10/16, ПАРТИЈА 2.  Осигурање лица

Члан 2.
Предмет овог уговора је услуга колективног осигурања запослених, за потребе Завода за 

трансфузију крви Ниш, у свему према понуди Осигуравача бр. _______од ___________ 
године и захтевима наведеним у конкурсној документацији.

Члан 3.

Осигуравач ће за рачун осигураника вршити осигурање запослених, Завода за трансфузију 
крви Ниш, свуда и на сваком месту, непрекидно 24 часа.

Члан 4.

Укупна уговорена висина премије на услуге из чл. 2. овог Уговора, износи : ______________и 
словима : _____________________________________ динара.

Укупна уговорена висина премије осигурања запослених из става 1. овог члана фиксна је  за 
сво време трајања уговора.

Уговорена премија осигурања не може се накнадно повећавати.

Члан 5.

Осигураник се обавезује да плаћање уговорене висине премије платити у дванаест једнаких 
месечних рата.

Члан 6.
Запослени који су осигурани од ризика из чл. 2. овог Уговора, осигурани су свуда и на  

сваком месту, непрекидно 24 часа.
Осигуравач ће по закључењу Уговора, а најкасније у року од 15 дана, предати Осигуранику 
одговарајућу Полису осигурања са битним елементима у складу са законским одредбама, 
као и услове  за осигурање лица у складу са предметом овог Уговора.
Полиса осигурања и Услови осигурањa лица од последица настанка осигураног случаја су 
саставни део овог уговора.

Члан 7.
Осигуравач ће у случају настанка уговореног осигураног случаја услугу обавити 
благовремено, квалитетно, у складу са правилима струке из области осигурања, добрим 
пословном обичајима и пословном етиком.
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Члан 8.

Осигуравач је дужан да исплати осигурану суму, односно одговарајући проценат осигуране 
суме  кориснику осигурања, у року од ____ календарских дана, од дана комплетирања 
документације.

Члан 9.

Осигуравач ће пружити сву неопходну помоћ при комплетирању документације у случају 
настанка осигураног случаја.

Члан 10.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
Овај уговор се закључује на период од 29.02.2016.године до 28.02.2017.године
Осигуравач је дужан да достави при закључивању уговора меницу за добро
извршење посла која ће бити неопозива, безуслована, „наплатива на први позив“ и
без права на приговор, са роком важности до коначне реализације уговора, у висини
од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.
Осигураник ће уновчити меницу са менично књижним овлашћењем за добро
извршење посла у случају да Осигуравач не буде извршавао своје уговорне обавезе
у роковима и на начин предвиђен уговором

Члан 11.

Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану 
сагласност уговорних страна.

Члан 12.

На остале односе који нису регулисани овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.

Члан 13.

У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Нишу .

Члан  14.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за уговорне 
стране.

ОСИГУРАНИК            ОСИГУРАВАЧ

________________________________      ___________________________
         др Весна Кнежевић           

Напомена: Модел уговора и свака страна модела уговора мора бити потписана, 
парафирана и оверена печатом од стране овлашћеног  лица понуђача, као и овалашћеног 
представника групе понуђача. 
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МОДЕЛ УГОВОРА  -  Партија 3

1. ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ  - Ниш, др Зорана Ђинђића 48, 
кога заступа вд директор, др Весна Кнежевић, Шифра делатности: 8690; Матични број: 
06852190; ПИБ:100335220; Текући рачун:840-570661-98; Тел/фаx 018 4533 106 (у даљем 
тексту: Осигураник) 

и

3. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________    у даљем тексту ''Осигуравач'', с друге стране,

и
______________________                                               ___________________________
______________________                                               ___________________________
           (подизвођачи)                                                      (понуђачи из групе понуђача)

       У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора се наводи понуђач који је 
заједничким споразумом који је саставни део понуде, као и овог уговора одређен  да у име 
групе понуђача потпише уговор.
У случају понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени и 
подизвођачи са тачним утврђењем процентуалног учешћа у вредности понуде који не може 
бити већи од 50% .
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У  Г  О  В  О  Р   
О     

ОСИГУРАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ТЕЖИХ БОЛЕСТИ И ХИРУРШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Члан 1

Уговорне стране констатују:
Да је Осигуравач на основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 

бр 124/2012, 14/15, 68/15) а на основу позива за подношење понуда, објављеног на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Завода, спровео поступак јавне набавке 
мале вредности, 10/16, ПАРТИЈА 3.  Осигурање од тежих болести и хируршких 
интервенција.

Члан 2.
          Предмет овог уговора је услуга  осигурања запослених од тежих болести и 

хируршких интервенција, за потребе Завода за трансфузију крви Ниш, у свему према 
понуди Осигуравача бр. _______од ___________ године и захтевима наведеним у 
конкурсној документацији.

Члан 3.

           Осигуравач ће за рачун осигураника вршити осигурање запослених, Завода за 
трансфузију крви Ниш, од тежих болести и хируршких интервенција.

Члан 4.

           Укупна уговорена висина премије на услуге из чл. 3. овог Уговора, износи : 
______________и словима : _____________________________________ динара. 

                    Укупна уговорена висина премије осигурања запослених из става 1. овог члана 
фиксна је  за сво време трајања уговора. 
            Уговорена премија осигурања не може се накнадно повећавати.

Члан 5.
                       Осигураник се обавезује да плаћање уговорене висине премије платити у 

дванаест једнаких месечних рата.

Члан 6.
                       
                       Осигуравач ће по закључењу Уговора, а најкасније у року од 15 дана, 

предати Осигуранику одговарајућу Полису осигурања са битним елементима у складу 
са законским одредбама, као и услове  за осигурање лица у складу са предметом овог 
Уговора.

                       Полиса осигурања и Услови осигурањa лица од последица настанка 
осигураног случаја су саставни део овог уговора.

Члан 7.
              Осигуравач ће у случају настанка уговореног осигураног случаја услугу 
обавити благовремено, квалитетно, у складу са правилима струке из области 
осигурања, добрим пословном обичајима и пословном етиком.
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Члан 8.
               Осигуравач је дужан да исплати осигурану суму, односно одговарајући 
проценат осигуране суме  кориснику осигурања, у року од ____ календарских дана, од 
дана комплетирања документације. 

Члан 9.
                        Осигуравач ће пружити сву неопходну помоћ при комплетирању 

документације у случају настанка осигураног случаја. 

Члан 10
.

                        Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.
       Овај уговор се закључује на период од 29.02.2016.године до 28.02.2017.године

             Осигуравач је дужан да достави при закључивању уговора меницу за добро   
       извршење посла која ће бити неопозива, безуслована, „наплатива на први позив“ и  
       без права на приговор, са роком важности до коначне реализације уговора, у висини       
       од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.
                  Осигураник ће уновчити меницу са менично књижним овлашћењем за добро  
       извршење посла у случају да Осигуравач не буде извршавао своје уговорне обавезе     
       у роковима и на начин предвиђен уговором
              

Члан 11.
    Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 

Члан 12.
На остале односе који нису регулисани овим уговором примењиваће се 

одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 13.

У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Нишу . 

Члан  14.
Овај уговор је сачињен у 4 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за 

уговорне стране.

        ОСИГУРАНИК            ОСИГУРАВАЧ

         ________________________________      ___________________________                                                               
                др Весна Кнежевић           

Напомена: Модел уговора и свака страна модела уговора мора бити потписана, 
парафирана и оверена печатом од стране овлашћеног  лица понуђача, као и овалашћеног 
представника групе понуђача. Осигуравач прихвата и преузима обавезу да Осигуранику 
изда полисе осигурања  ауто-каско, ауто-незгоде, на период од годину дана, а према 
условима и висини премије осигурања из члана 1. овог уговора.
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МОДЕЛ УГОВОРА  -  Партија 4

1. ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ  - Ниш, др Зорана Ђинђића 48, 
кога заступа вд директор, др Весна Кнежевић, Шифра делатности: 8690; Матични број: 
06852190; ПИБ:100335220; Текући рачун:840-570661-98; Тел/фаx 018 4533 106 (у даљем 
тексту: Осигураник) 

и

4. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________    у даљем тексту ''Осигуравач'', с друге стране,

и
______________________                                               ___________________________
______________________                                               ___________________________
           (подизвођачи)                                                      (понуђачи из групе понуђача)

       У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора се наводи понуђач који је 
заједничким споразумом који је саставни део понуде, као и овог уговора одређен  да у име 
групе понуђача потпише уговор.
У случају понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени и 
подизвођачи са тачним утврђењем процентуалног учешћа у вредности понуде који не може 
бити већи од 50% .
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У  Г  О  В  О  Р

ОСИГУРАЊЕ  МОТОРНИХ ВОЗИЛА  ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА

Члан 1

Уговорне стране констатују:
Да је Осигуравач на основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 

бр 124/2012, 14/15, 68/15) а на основу позива за подношење понуда, објављеног на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Завода, спровео поступак јавне набавке 
мале вредности, 10/16, ПАРТИЈА 4. Осигурање возила

Члан 2.

          Предмет овог уговора је услуга осигурања моторних возила( Комбиновано 
осигурање моторних возила ауто каско, ауто-незгода) Осигураника од стране  
Осигуравача, у свему према понуди Осигуравача бр. ___ од _______ године, и то :

1.Осигурање од ауто-незгоде возача и путника у возилу; 
       2. Комбиновано осигурање моторних возила ауто каско

Члан 3.

            Осигуравач прихвата и преузима обавезу да Осигуранику изда полисе осигурања  
ауто-каско, ауто-незгоде, на период од годину дана, а према условима и висини премије 
осигурања из члана 1. овог уговора.

Члан 4.

           За извршене услуге осигурања службених аутомобила из члана 2. овог уговора,  
Осигуравач је дужан да изда фактуру.  

         Осигураник се обавезује да уговорену премију осигурања плати Осигуравачу на 
основу испостављене фактуре у року од ___ дана након издавања полисе, посебно за 
свако возило.

                    

Члан 5.

    Уговорне стране се обавезују да се приликом реализације овог уговора понашају    
савесно и у складу са добрим пословним обичајима, на начин којим се штите 
интереси и друге уговорне стране.
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Члан 6.

          Уговорне стране су у обавези да једна другу благовремено обавештавају 
опроменама у пословању које могу утицати на овај уговорни однос и извршење 
уговорних обавеза.

Члан 7.

               Када настане осигурани случај, односно дође до саобраћајне незгоде, 
Осигураник, односно возач је дужан да пријави саобраћајну незгоду надлежном 
органу Министарства унутрашњих послова и на месту саобраћајне незгоде 
присуствује увиђају, уколико објективне околности то дозвољавају.
             Осигураник је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка 
осигураног случаја, односно саобраћајне незгоде обавести Осигуравача, уз детаљан 
опис околности под којима је дошло до настанка осигураног случаја, односно 
саобраћајне незгоде.

Члан 8.

                     По пријему пријаве о насталом осигураном случају Осигуравач је дужан да 
одмах приступи утврђивању и процени штете.

Члан 9.

                     Осигуравач се обавезује да исплату штете изврши у року од _______ дана од 
доношења решења Осигуравача о ликвидацији одштетног захтева. 

Члан 10.

           Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове проистекле из овог 
уговорног односа настојати да реше споразумно, у супротном за све спорове по овом 
уговору надлежан је Привредни суд у Нишу .

Члан 11.                                                                                                                          

          Осигуравач је дужан да достави при закључивању уговора меницу за добро   
       извршење посла која ће бити неопозива, безуслована, „наплатива на први позив“ и  
       без права на приговор, са роком важности до коначне реализације уговора, у висини       
       од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.
                  Осигураник ће уновчити меницу са менично књижним овлашћењем за добро  
       извршење посла у случају да Осигуравач не буде извршавао своје уговорне обавезе     
       у роковима и на начин предвиђен уговором
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                На све односе између уговорних страна који нису регулисани овим уговором 
примењују се одредбе Закона о облигационим односима 

Члан 12.

          Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за 
уговорне стране.

            ОСИГУРАНИК             ОСИГУРАВАЧ

         ________________________________          _________________________                                                                                                    
        др Весна Кнежевић           
        

Напомена: Модел уговора и свака страна модела уговора мора бити потписана, 
парафирана и оверена печатом од стране овлашћеног  лица понуђача, као и овалашћеног 
представника групе понуђача.
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Образац 10.1

                    X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач ___________________________________         
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничкимспецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди.

НАПОМЕНА-достављање овог обрасца није обавезно
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Образац 11.1

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________, даје:
                 Назив понуђача)

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку  
jавне набавке мале вредности ОСИГУРАЊЕ ЈН бр 10/16, поднео независно, без договора 
са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
____________

М.П. Потпис понуђача
________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 
поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља 
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2)Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.
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Образац 12.1

XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ КАО И ДА НЕМАЈУ  ЗАБРАНУ  ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ  КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 
124/2012,14/15,68/15), дајем следећу 

И З Ј А В А

Као понуђач у поступку јавне набавке – ____________ __________________                                                                                        
(ЈН број 10/16), изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.
Гарантујем да немам забрану  обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуда 

У _______________ дана ________ 2016. године

Овлашћено лице

__________________________

М.П.

образац 13.1
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XIII ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ЗАХТЕВАНИХ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА

Као заступник понуђача: __________________________________________, из 
______________________, (уписати назив и седиште понуђача), у поступку јавне набавке
добара – _________________________________, за потребе Завода за трансфузију крви 
Ниш , ЈН број 10/2016 дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор, у тренутку 
потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити
регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла, оверену печатом 
и потписану од стране овлашћеног лица за заступање, са меничним овлашћењем за 
попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба 
да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важење 10 
(десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорених обавеза.
Достављена меница и менично писмо – овлашћење ће бити евидентирани у Регистру 
меница и овлашћење Народне банке Србије. Уз меницу ћу доставити копију картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наводена у меничном 
овлашћењу – писму.
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и 
на начин предвиђен уговором, наручилац наплати средства финансијског обезбеђења, без 
посебног обавештења.

У _____________________                                      Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана:_________________                    М.П.                 ________________________

Напомене:
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом



ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ

Др Зорана Ђинђића бр.48

Број: 232

10.02.2016.
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Отварање понуда обавиће се 19.02.2016.год у 10:30 часова

















										Председник Комисије

Ниш, фебруар 2016.

										____________________

										Александра Манасијевић																			

Укупно 51 страна

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке  , заведеној под бројем  239  од 10.02.2016.и Решења о образовању комисије за јавну набавку  заведеним под бројем  240 од  10.02.2016. год. припремљена је:  
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ









1. Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца : Завод за трансфузију крви Ниш

Седиште наручиоца :Булевар Зорана Ђинђића 48

Интернет страница наручиоца www.transfuzijanis.rs



2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  



3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 10/16 су услуге – ОСИГУРАЊЕ 

(Назив и ознака из Општег речника набавке – 66510000 услуге осигурања )

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није резервисана набавка.



5. Опис партије уколико је набавка обликована у више партија 

Јавна набавка је обликована у четири партије:

Партија 1. Осигурање имовине

Партија 2. Осигурање лица

Партија 3. Осигурање од тежих болести и хируршких интервенција

Партија 4. Осигурање возила



6. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.



7. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка



8. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.



9. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног споразума

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.











1

10. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: најниже понуђена цена.



11. Начин преузимања конкурсне документације , односно интернет  адреса где је конкурсна докуметнација доступна :

Конкурсна документација преузима се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.transfuzijanis..Непосредно преузимање на адресу Булевар др Зорана Ђинђића бр 48  сваког радног дана  у периоду од 08,00-14,00 часова



13. Начин подношење понуда и рок :

Понуђач подноси понуду непосредно  или путем поште.Уколико понуђач понуду поднесе путем поште мора да обезбеди да иста буде  примљена од стране  наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти , затворене на начин  да се приликом отоварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара .Понуде се достављајау на адресу   Булевар др Зорана Ђинђића бр 48 са назнаком - Не отварати - Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности  за  набавку  услуга- Осигурање  број ЈН 10/2016

На полеђини коверте уписује се назив, адреса, број телефона и електронска пошта понуђача

Понуда се сматра благовременом ако је примљена у писарници наручиоца у улици Булевар др Зорана Ђинђића бр 48 закључно са  19.02.2016  у 10.00 часова.

Неблаговременом понудом  ће се сматрати  понуда која није примљена  од стране наручиоца  до датума и часа који је одређен у позиву 

Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.Понуђач може да поднесе само једну понуду 

14. Место , време и начин отварања понуда :

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, тј. 19.02.2016   у 10.30 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити  у ул Булевар др Зорана Ђинђића бр 48 у просторији Завода за трансфузију крви Ниш

15.Услови под којима представници понуђача  могу учествовати у поступку  оварања понуда У поступку отварања понуда  могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача, уколико желе активно учешће у поступку отварања понуда, морају имати овлашћења које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

16. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења. 

17. Контакт особа:

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од 08:00 до 14:00, , mail www.transfuzijanis.rs. особа за контакт Милош Илић

Додатне информације у вези техничке спецификације особа за контакт Александра Манасијевић 











II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ









1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 10/16 су услуге – ОСИГУРАЊЕ 

(Назив и ознака из Општег речника набавке – 66510000 услуге осигурања )





2. Партије

Предмет јавне набавке обликован је у 4 партије:

      ПАРТИЈА 1.  Осигурање имовине 

 ПАРТИЈА  2.   Осигурање лица     

 ПАРТИЈА  3.   Осигурање од тежих болести и хируршких интервенција

 ПАРТИЈА  4.   Осигурање возила  



Врста и предмет јавне набавке саставни је део конкурсне документације











































III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

   

ПАРТИЈА 1. Осигурање имовине (66515200 – услуге осигурања имовине)



		 

		 

		Сума осигурања



		1

		Осигурање од пожара и неких других опасности и допунски ризици излив воде из инсталација и поплава, бујица и висока вода, на "први ризик"





		 

		 



		

		Грађевински објекти - Набавна књиговодатвена вредност  на дан 31.12.2015.

		45.910.446,00



		

		Допунски ризик -  излив воде из водоводних и канализационих цеви на "први ризик" и то 5% од  набавне књиговодствене  вредности грађевинских објеката на дан 31.12.2015..

		2.295.522.00 



		

		Допунски ризик -  поплава, бујица и високе воде на "први ризик" и то 5% од набавне књиговодствене вредности грађевинских објеката на дан 31.12.2015.

		2.295.522.00 



		

		Набавна књиговодствена вредност опреме(без моторних возила и рачунарске опреме) на дан 31.12.2015.

		 90.568.823,00



		

		Допунски ризик -  излив воде из канализационих цеви на "први ризик"и то 5% од набавне књиговодствене вредности опреме(без моторних возила и рачунарске опреме) на дан 31.12.2015.

		 4.528.441,00



		

		Допунски ризик -  поплава, бујица и високе воде на "први ризик" и то 5% од набавне књиговодствене  вредности опреме(без моторних возила и рачунарске опреме) на дан 31.12.2015.

		  4.528.441,00



		

		

Вредност залиха на на дан 31.12.2015.

		 11.898.596,00



		

		Допунски ризик -  излив воде из водоводних и канализационих цеви на "први ризик" и то 7% од  вредности залиха на дан 31.12.2015.

		 832.902,00



		

		Допунски ризик -  поплава, бујице и високе воде на "први ризик" и то 7% од  вредности залиха на дан 31.12.2015.

		 832.902,00



		2

		Осигурње машина од лома 



		 

		

Посебно се уговара осигурање механичке опреме и то 10% од набавне књиговодствене  вредности грађевинских објеката на дан 31.12.2015.

Укључен доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета, доплатак за откуп одбитне франшизе.

		4.591.046,00



		 

		Све машине, апарати и медицинска опрема на набавну књиговодствену вредност 31.12.2015.

Ук ључен доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета, доплатак за откуп одбитне франшизе.

		85.076.021,00



		3

		Комбиновано осигурање електронских рачунара



		 

		Набавна књиговодствена вредност  рачунарске опреме на дан 31.12.2015. Укључен доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета, доплатак за откуп одбитне франшизе.

		3.960.697,00 



		4

		Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва



		 

		Опрема ( без рачунара) на "први ризик" . Укључен доплатак за откуп одбитне франшизе.

		3.000.000,00 



		 

		Залихе на "први ризик" . Укључен доплатак за откуп одбитне франшизе.

		 1.000.000,00









Осигурање имовине:



1)	Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од пожара и неких других опасности са укљученим допунским ризицима излива воде из инсталација на „први ризик“ и поплава, бујица и висока вода на „први ризик“

2)	Осигурање машина од лома

3)	Комбиновано осигурање електронских рачунара

4)	Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва



1. Осигурање од пожара и неких других опасности:



Осигуравају се:



· грађевински објекти на набавну књиговодствену вредност на дан 31.12.2015. године са укљученим допунским ризицима:

· излива воде из инсталација„први ризик“  у износу од  5% од набавне књиговодствене  вредности грађевинских објеката на дан 31.12.2015. године 

· поплаве, бујице и високе воде на „први ризик“ у износу од 5% од набавне књиговодствене  вредности грађевинских објеката на дан 31.12.2015. године 



· опрема ( без возила и рачунара) на набавну књиговодствену вредност на дан 31.12.2015. године са укљученим допунским ризицима:

· излива воде из инсталација„први ризик“  у износу од  5% од набавне књиговодствене  вредности опреме на дан 31.12.2015. године 

· поплаве, бујице и високе воде на „први ризик“ у износу од 5% од набавне књиговодствене  вредности опреме на дан 31.12.2015. године 



· залихе ( вредност залиха на дан 31.12.2015. године) са укљученим допунским ризицима:

· излива воде из инсталација„први ризик“  у износу од  7% од вредности залиха на дан 31.12.2015. године 

· поплаве, бујице и високе воде на „први ризик“ у износу од 7% од вредности залиха на дан 31.12.2015. године 



„Први ризици“ нису исцрпљујући и штета се исплаћује до уговрене суме „првог ризика“ по сваком штетном догаћају у току трајања уговореног периода.









2. Осигурање машина од лома:



	Осигурава се:

· опрема ( без пословног и погонског инвентара и рачунара) на набавну књиговодствену вредност на дан 31.12.2015. године. посебно се уговара осигурање механичке опреме у саставу грађевинских објеката на износ од 10% од набавне књиговодствене  вредности грађевинских објеката на дан 31.12.2015. године.

· Укључен доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета, доплатак за откуп одбитне франшизе.

3. Комбиновано осигурање електронских рачунара:



Вредност рачунарске опреме представља набавна књиговодствена вредност на дан    31.12.2015. године са укљученим доплацима:



·  за откуп амортизоване вредности код делимичних штета.

·  за откуп одбитне франшизе.

       

4. Осигурање од провалне крађе и разбојништва:



Осигурава се:

· опрема (без рачунара) на „први ризик „ у износу од 3 000 000 дин 

· залихе на „први  ризик“ у износу од 1000 000 дин.

          Укључен доплатак за откуп одбитне франшизе.

„Први ризици“ нису исцрпљујући и штета се исплаћује до уговрене суме „првог ризика“ по сваком штетном догаћају у току трајања уговореног периода.

Осигурање имовине у  периоду  од 29.02.2016. године до 28.02.2017. године





ПАРТИЈА 2. Осигурање лица   ( 66512100 – услуге осигурања од незгодe)

Колективно осигурање запослених  у Заводу за трансфузију крви Ниш  од последица несрећног случаја - незгоде и то:

-  Смрт услед незгоде са осигураном сумом од ..................... 150.000,00 динар

-  Инвалидитет са осигураном сумом од ................................. 300.000,00 динара

Запослени се осигуравају непрекидно 24 сата свуда и на сваком месту, за период од 29.02.2016. године до 28.02.2017

ПАРТИЈА 3. Осигурање од тежиих болести и хируршких интервенција

		Опис

		Сума осигурања



		Теже болести

		125.000



		Хируршке интервенције

		250.000





* Број радника   110



ПАРТИЈА 4.   -Осигурање возила (Комбиновано осигурање возила ауто-каско, аутонезгода)

КОМБИНОВАНО ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА АУТОКАСКО ,ОСИГУРАЊЕ АУТО НЕЗГОДЕ   

Осигуравају се каско возила према списку са откупом апсолутног учешћа у штети, и са 20% релативног учешћа у штети без ризика крађе.

    ОСИГУРАЊЕ ОД  АУТО НЕЗГОДЕ



· Смрт услед незгоде са осигураном сумом од ................... 200.000,00 динара

· Инвалидитет са осигураном сумом од ............................... 400.000,00 динара





		

		

Марка и тип

		



Регистарски број

		



Врста возила

		Запремина

		Бриј путника

		Година производње

		Јачина мотора

		Број шасије



		Број мотора





		1

		Fiat 

Ducato

		Ni-012 ŽU

		Путничко

		1997

		8+1

		2003

		62

		ZFA24400007367948

		4001548



		2

		Fiat 

Ducato

		Ni-015 ŽU

		Путничко

		1997

		8+1

		2003

		62

		ZFA24400007356507

		4001303



		3

		Fiat 

Ducato

		Ni-016 ŽU

		Путничко

		1997

		8+1

		2003

		62

		ZFA24400007358155

		4001259



		4

		Fiat 

Ducato

		NI133-HC

		Путничко

		1956

		8+1

		2014

		88

		ZFA25000002596813

		250A10007109703



		5

		Škoda Octavia

		Ni-033 WP

		Путнич7ко

		1896

		4+1

		2005

		77

		TMBCS21Z962127245

		BJB177908



		6

		Citroen berlingo 

1.9

		Ni-049 EF

		Путничко

		1868

		4+1

		2003

		51

		VF7GJWJZB93085322

		10DEXU6031870



		7

		Citroen berlingo 

		Ni-081 UF

		Путничко

		1560

		4+1

		2008

		55,20

		VF77J9HTC67607825

		PSA9H0210JBAV0088379





   

IV  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ





Предмет јавне набавке: набавка услуге – Осигурање



      ПАРТИЈА  1.  Осигурање имовине 

 ПАРТИЈА  2.   Осигурање лица     

 ПАРТИЈА  3.   Осигурање од тежих болести и хируршких интервенција

 ПАРТИЈА  4.   Осигурање возила 



Уколико се понуђач не придржава  упутстава и не достави  све тражене  информације и податаке који су наведени у конкурсној документацији, или уколико поднесе  понуду  која не испуњава услове из конкурсне документације , комисија ће такву понуду одбити као неприхватљиву.



1. ЈЕЗИК И ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

Понуда коју припреми понуђач, као и целокупна документација у вези с понудом морају бити написане на српском језику.

2.ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ 

 -Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда (у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама).

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ САЧИЊЕНА

Понуђач попуњава понуду читко, јасно и недвосмислено.

Сви документи поднети у понуди треба да буду у фасцикли –

Пожељно је  :

1. да сви документи  поднети у понуди  буду повезани  траком и запечаћени тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати  или замењивати  појединачни листови, односно прилози, а да се видно  не оштете  листови односно печат

2. да су фасцикле  такве да омогућавају  потпуни преглед  документације, чак и ако  се документ састоји од више листова  ( омогућено листање )  

На задњој страни коверте треба навести назив, адресу и број телефона понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.У случају да поднесе група понуђача, на коверти  је потребно  назначити  да се ради о групи понуђача  и навести називе и адресу  свих учесника  у заједничкој понуди.

Рок за подношење понуда је 8 дана   од дана објављивања позива за достављање понуда на Порталу јавних набавки (не рачунајући сам дан објављивањa).

Уколико рок истиче у дан који је нерадан (субота или недеља) или у дан државног празника, као последњи дан сматраће се први следећи радни дан до 10.00 часова. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца  до 19.02. 2016 године до 10,00 часова.

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити  време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.



Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подности, сматраће се неблаговременом.



Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  услуге -Осигурање ЈН 10/16 - НЕ ОТВАРАТИ ,препорученом пошиљком или лично на адресу: Завод за трансфузију крви  Ниш ул  Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48

Отварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама наручиоца, након истека рока за подношење понуда (19.02.2016. године са почетком у 10.30).

Отварању понуда могу присутствовати сва заинтересована лица

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за јавну набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење мора да буде оверено и потписано од стране овлашћеног лица.

По окончању поступка јавног отварања понуда, наручилац ће вратити неблаговремено поднете понуде неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.



Понуда за сваку партију мора да садржи: 



1. Образац изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75 и76 Закона у поступку јавне набавке мале вредности

2. Важећа дозвола Народне банке Србије за обављање делатности која је предмет јавне набавке, прописана Законом о осигурању 

3. Копија важећег сертификата о усаглашености система квалитета са захтевима стандарда ISO 9001 : 2008. 

4. Копија мишљења овлашћеног актуара за 2014. годину о апсолутној разлици између гарантних резерви и маргине солвентности.      

5. Образац понуде    

6. Модел уговора        

7. Образац изјаве о независној понуди

8. Образац о прихватању услова ове ЈН



-Техничка спецификација – мора да буде попуњена и оверена  и потписана од стране овлашћеног лица .

-Овлашћење за заступање уколико обрасце и изјаве који чине саставни део понуде, потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. 



Начин попуњавања образаца датих у конкурсној докуметнацији



Понуђач понуду доставља у писаном облику на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и оверава печатом на посебно предвиђеном месту.

Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

Уколико понуду подноси група понуђача обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може одредити једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. Закона) који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава

Обрасци и изјаве морају бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача и оверен печатом. Уколико ова документа потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуди доставити овлашћење за потписивање ових докумената која чине саставни – обавезни део (садржину) понуде.





4 . ПАРТИЈЕ



Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати 

једну целокупну партију .

     Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се свака партија може посебно оцењивати.  Свака партија је предмет посебног уговора.





5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА НИСУ ДОЗВОЉЕНЕ



6. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни и опозове своју понуду тако што ће упутити писмени захтев наручиоцу путем мејла, факса, поште или непосредно. 

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да

назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за 

контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за трансфузију крви  Ниш, ул  Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48

„Измена понуде за јавну набавку услуга- Осигурање, број 10/16-НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга- Осигурање, број 10/16-НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку услуга- Осигурање, број 10/16-НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга- Осигурање, број 10/16-НЕ ОТВАРАТИ” 



7. ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА



Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.



8. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, У СВОЈОЈ ПОНУДИ МОРА ДА НАВЕДЕ ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ПОВЕРИТИ ПОДИЗВОЂАЧУ, ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПРЕКО ПОДИЗВОЂАЧА И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ДА СЕ ДОСПЕЛА ПОТРАЖИВАЊА ПРЕНОСЕ ДИРЕКТНО ПОДИЗВОЂАЧУ

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу потребно је да наведе назив подизвођача – Подаци о подизвођачу. Проценат укупне вредности набавке која се поверава подизвођачу не може бити већи од 50%. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. од тачке 1. до тачке 4. Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. понуђач доставља за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наручилац може, на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.



9 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - САСТАВНИ ДЕО ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ ЈЕ СПОРАЗУМ КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1. до 4. Закона о јавним набавкама, а остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити насилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;                                                                                                                                                             2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;                                                                             4) понуђачу који ће издати рачун;                                                                                                                                      5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;                                                                                                                     6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.



10 ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА, УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА

Месечно по испостављеном рачуну.

11. ВАЛУТА И НАЧИН  НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у обрасцу понуде мора бити изражена у динарима. Јединичне цене у спецификацији морају бити исказане у динарима и заокружене на две децимале. Понуде са ценама исказаним у другој валути неће се узимати у разматрање.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Понуђачи су обавезни да понуде све тражене ставке у спецификацији за набавку за коју подносе понуду.

12.ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГНИМА ГДЕ СЕ МОГУ  БЛАГОВРЕМЕНО  ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О  ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА , ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ , ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ , УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А  КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ  УГОВОРА О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ 

Подаци о Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија, интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs.



Подаци о Заштити животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs), адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, интрнет адреса Агенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs.

Подаци о Заштити	при  запошљавању,  условима  рада  –  Министарство  рада, запошљавања  и  социјалне  политике,  адреса:  Немањина  22-26,  Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.



13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  



Сваки понуђач  доставља уз  понуду   правилно попуњену , прописану и оверену изјаву  , којом се обавезује  да ће, у случају  да буде изабран као најповољнији  понуђач , доставити  средства финансијског  обезбеђења  тражена у овој набавци 

Понуђач је обавезан да приликом потписивања уговора преда  бланко соло менице на име

гаранције за добро извршење посла у у висини од по 10% од понуђене цене добара (без ПДВ-а). (15% у случају из члана 83. став 13. Закона)

Бланко соло меница као гаранција за добро извршење посла траје најмање 5 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла после чега ће бити враћене.

Бланко соло меница као гаранција отклањање грешака у гарантном року траје 5 дана дуже од одређеног гарантног рока.

Менице ће бити враћене Испоручиоцу након успешно испоручених добара  и реализације уговора .







14 ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ , КАО И ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ ПОНУЂАЧ ОЗНАЧАВА У ПОНУДИ 



Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом (Закон о заштити пословне тајне „Сл. гласник 72/11), понуђач означио у понуди. 

Неће се сматрати  поверљивим докази  о испуњености  обавезних услова , цена   и други  подаци из  понуде  који су од значаја  за примену елемената критеријума  и рангорања понуде.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве   све податке  о понуђачима  садржине у понуди  који су посебним прописима  утврђени као поверљиви  и које је као такве понуђач  означио у понуди наручилац  ће чувати  као пословну тајну  имена  заинтересованих лица , понуђача и података  о  поднетим понудама  до отварања понуда 



15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Додатне информације или појашњења упутитина адресу Завода за трансфузију кеви у Ниш улица булевар др Зорана Ђинђића 48, 18 000 Ниш уз напомену „Објашњења – јавна  набавка број 10/16“, на телефакс:  018-4533-260, 4533-259, 4533-106, 4536-882 или e-mail: www.transfuzijanis.rs 

Наручилац је дужан да  у року од три дана од дана пријема захтева,  ту информацију објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници . Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 

продужењу рока за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и на својој интернет страници. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 20.Закона о јавним набавкама  и то писаним путем или факсом, као и објављивањем  на страници наручиоца на Порталу јавних набавки 

Додатне информације и појашњења, у вези са припремањем понуде, телефоном нису дозвољена.

Напомена: Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране Наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини, када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.



16. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ МОГУ ЗАХТЕВАТИ ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ЈАВНОГ ОТВАРАЊА И ВРШИТИ КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА



Наручилац има право да након јавног отварања понуда затражи додатна објашњења од понуђача која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може и да врши контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача у складу са чл. 93. Закона о јавним набавкама.

Додатна објашњења наручилац ће тражити у писаном облику.

Понуђач је дужан да поступи по писаном захтеву наручиоца и достави тражене податке на начин и роковима који то наручилац захтева.

Уколико понуђач не поступи по налозима из писаног захтева наручиоца његова понуда ће се одбити као неприхватљива.



17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ



Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 

2) учинио повреду конкуренције; 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити: 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 2)исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором; 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке,  који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан



18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА



Критеријум за доделу уговора је –најниже понуђена цена 



19. ДОДЕЛА УГОВОРА У СЛУЧАЈУ ЈЕДНАКИХ ПОНУДА У случају да постоје две, или више понуда, са истом понуђеном ценом наручилац ће доделити уговор понуђачу који је дао краћи рок за исплату штете , уколико су доставили исти рок  испоруке  биће изабран понуђач који понуди дужи рок плаћања  

20. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ИЛИ КАНДИДАТ ДУЖАН ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈЕ ПОНУДЕ НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Образац у коме понуђач наводи да је поштовао наведене обавезе саставни је део конкурсне документације 



21. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА НАКНАДУ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА СНОСИ ПОНУЂАЧ

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.



22. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И РОКУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА



Понуђач, односно заинтересовано лице, који је учествовао у поступку јавне набавке, а сматра да су његова права повређена, може уложити захтев за заштиту права у току целог поступка предметне јавне набавке, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подонси се наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији 

Захтев за заштиту права се може доставити Наручиоцу и путем електронске поште на e-mail: www.transfuzijanis.rs сваког радног дана (понедељак – петак) од 7:30 до 14:30 часова.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљена од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда. И у колико је подносилац захтева у складу са чл 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није одклонио. 

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке. После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати  радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац га није поднео пре истека тог рока.

О поднетом захтеву за заштиту права, наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки  најкасније у року од два дана од дана  пријема захтева за заштиту права

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН (за конкретан поступак 60.000,00 динара).

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, a према Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, прихватиће се: 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:

    (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

   (2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе, што значи да потврда мора да садржи  податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

    (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

    (4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06;

    (5)  шифру плаћања: 153 или 253;

    (6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

    (7)  сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или  ознакa јавне набавке поводом које се подноси  захтев за заштиту права;

    (8)  корисник: буџет Републике Србије;

    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

    (10)  потпис овлашћеног лица банке;

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати  таксе, наведене под тачком 1); 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из тачке 1), осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру постојећег консолидованог рачуна трезора , а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средства, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Садржина захтева за заштиту права:

Захтев за заштиту права садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама ; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.Закључак наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу 

Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.







23. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ:



Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним.

Уколико није тачан производ  јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.



24. ОБАВЕШТЕЊЕ КАДА ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН



У складу са чланом 113. и 149 Закона о јавним набавкама наручилац ће закључити уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Законa

25. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ



Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде

Наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду

Наручилац ће одбити понуду ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

3) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, односно не достави све обрасце и изјаве које је неопходно доставити према упутству назначеном у конкурсној документацији или није могуће упоредити понуду са другим понудама.



26. ОБУСТАВА ПОСТУПКА



Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу оквирног споразума, односно уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о признавању квалификације.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да  је објави на Портал јавних набавки и на својој интернет страници  у року од три дана од дана доношења одлуке.



27 ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА 



У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5% у корист понуде страног понуђача.

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора као најповољнију понуду изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде понуђача који нуди добра страног порекла и најповољније понуде понуђача који нуди добра домаћег порекла није већа од 5% у корист понуде понуђача који нуди добра страног порекла.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из става 6.члана 86.Закона о јавним набавкама

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 6.члана 86.Закона о јавним набавкама

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чијесу понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата у ст. 1. до 4. члана 86. Закона о јавним набавкама у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума ослободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата у ст. 1. до 4. Члана 86.Закона о јавним набавкама у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.





























V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ





Образац 5.1





		

ОПШТИ ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ







		НАЗИВ ПОНУЂАЧА



		



		АДРЕСА ПОНУЂАЧА 



		



		ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 

	

		



		 e- mail  за пријем  и потврду 

 пријема докумтнације из  поступак  

 сходно члану 20 ЗЈН 



		



		Телефон 



		



		Телефакс 



		



		Порески број понуђаач ( ПИБ ) 



		



		Матични број понуђача 



		



		Шифра делатности 



		



		Назив банке и број рачуна 



		



		Лице овлашћено за потписивање уговора 



		











Овлашћено лице



__________________________





М.П.



                                                              







Образац 5.2



Понуду дајем ( заокружити  начин  давања понуде и уписати  податке под б) и  в)



		А) САМОСТАЛНО



		Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ



		1

		НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

		



		

		АДРЕСА ПОНУЂАЧА 



		



		

		ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

		



		

		Порески број понуђаач ( ПИБ ) 



		



		

		Матични број понуђача 



		



		

		Проценат  укупне вредности и набавке  који ће извршити подизвођач 

		



		

		Део предмета  набавке  који  ће  извршити подизвођач 

		



		В)   КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ



		1

		НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

		



		

		АДРЕСА 



		



		

		ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ



		



		

		Порески број понуђача  ( ПИБ ) 



		



		

		Матични број понуђача 



		







НАПОМЕНА:Уколико   има више подизвођача  или учесника у заједничкој понуди  него  што има места у горе наведеној табели  , потребно је копирати табелу  и попунити  податке за све  подизвођаче  или  учеснике у заједничкој понуди 

Уколико  група  понуђача  подноси  заједничку  понуду  - подаци  о понуђачу -  треба са својим  подацима  да попуни  носилац  посла , док  податаке о осталим учесницима у  заједничкој  понуди  треба  навести у овој табели .























Образац 5.3

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ



Понуда бр ___________ од __________ за јавну набавку услуге -ОСИГУРАЊЕ ЈН 10/16 ПАРТИЈА 1.  Осигурање имовине (66515200 – услуге осигурања имовине)

				

Осигурање имовине  Завода за трансфузију крви Ниш од последица незгоде за период од 29.02.2016.-28.02.2017



		





		

		Набавна вредност на дан 31.12.2015.

		Премија

		

		



		1

		2

		3

		4

		

		



		1. 

		Грађевински објекти - Набавна књиговодатвена вредност  на дан 31.12.2015.

		45.910.446,00

		

		

		



		2. 

		Допунски ризик -  излив воде из водоводних и канализационих цеви на "први ризик" и то 5% од  набавне књиговодствене  вредности грађевинских објеката на дан 31.12.2015..

		2.295.522.00 

		

		

		



		3. 

		Допунски ризик -  поплава, бујица и високе воде на "први ризик" и то 5% од набавне књиговодствене вредности грађевинских објеката на дан 31.12.2015.

		2.295.522.00 

		

		

		



		4. 

		Набавна књиговодствена вредност опреме(без моторних возила и рачунарске опреме) на дан 31.12.2015.

		 90.568.823,00

		

		

		



		5. 

		Допунски ризик -  излив воде из канализационих цеви на "први ризик"и то 5% од набавне књиговодствене вредности опреме(без моторних возила и рачунарске опреме) на дан 31.12.2015.

		 4.528.441,00

		

		

		



		6. 

		Допунски ризик -  поплава, бујица и високе воде на "први ризик" и то 5% од набавне књиговодствене  вредности опреме(без моторних возила и рачунарске опреме) на дан 31.12.2015.

		  4.528.441,00

		

		

		



		7. 

		

Вредност залиха на на дан 31.12.2015.

		 11.898.596,00

		

		

		



		8. 

		Допунски ризик -  излив воде из водоводних и канализационих цеви на "први ризик" и то 7% од  вредности залиха на дан 31.12.2015.

		 832.902,00

		

		

		



		9. 

		Допунски ризик -  поплава, бујице и високе воде на "први ризик" и то 7% од  вредности залиха на дан 31.12.2015.

		                832.902,00

		

		

		



		10. 

		

Посебно се уговара осигурање механичке опреме и то 10% од набавне књиговодствене  вредности грађевинских објеката на дан 31.12.2015.

Укључен доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета, доплатак за откуп одбитне франшизе.

		4.591.046,00

		

		

		



		11. 

		Све машине, апарати и медицинска опрема на набавну књиговодствену вредност 31.12.2015.

Укључен доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета, доплатак за откуп одбитне франшизе.

		85.076.021,00

		

		

		



		12. 

		Набавна књиговодствена вредност  рачунарске опреме на дан 31.12.2015. Укључен доплатак за откуп амортизоване вредности код делимичних штета, доплатак за откуп одбитне франшизе.

		3.960.697,00 

		

		

		



		13. 

		Опрема ( без рачунара) на "први ризик" . Укључен доплатак за откуп одбитне франшизе.

		3.000.000,00 

		

		

		



		14. 

		Залихе на „први ризик“. Укључен доплатак за откуп одбитне франшизе

		1.000.000,00

		

		

		



		

Укупна цена  без пореза :  

Порез на неживотно осигурање:

Укупна цена са порезом:



		

		







Рок за исплату штете : _____ календарских дана од дана доношења Одлуке о ликвидацији одштетног захтева 

Услови плаћања :  у дванаест месечних рата , ____ дана по испостављању фактуре, порез се плаћа уз прву рату  

Рок важности понуде : _____ календарских дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана)

  



САГЛАСНИ СМО ДА  ОВА ПОНУДА ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА.





 Датум                                                   М.П.                                            Понуђач

______________                                                                            _______________________





Понуда бр ___________ од __________ за јавну набавку услуга-ОСИГУРАЊЕ ЈН 10/16 ПАРТИЈА 2.   Осигурање лица ( 66512100 – услуге осигурања од незгодe)



Клективно осигурање за 110 запослених у Заводу за трансфузију крви Ниш од последица незгоде за период 29.02.2016 – 28.02.2017. за 24 часа



		

Смрт услед незгоде

		

Инвалидитет





		

Осигурана сума 

		

ПРЕМИЈА

		

Осигурана сума 

		

ПРЕМИЈА







		150.000,00

		

		300.000,00

		









УКУПАН ИЗНОС ПРЕМИЈЕ ЗА ЈЕДНОГ ЗАПОСЛЕНОГ У ДИНАРИМА: ________________

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРЕМИЈЕ ЗА 110 ЗАПОСЛЕНИХ У ДИНАРИМА: _________________





- УКУПНА ЦЕНА : _____________________________________ ДИНАРА БЕЗ ПОРЕЗА

Рок за исплату штете : _____ календарских дана од дана доношења Одлуке о ликвидацији одштетног захтева 

Услови плаћања :  у дванаест месечних рата , ____ дана по испостављању фактуре 

 Рок важности понуде : _____ календарских дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана)





  

  



САГЛАСНИ СМО ДА  ОВА ПОНУДА ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА.







  

  Датум                                                   М.П.                                            Понуђач

______________                                                                      _______________________

                                                               







Понуда бр ___________ од __________ за јавну набавку услуга-ОСИГУРАЊЕ ЈН 10/16 ПАРТИЈА 3. Осигурање од тежих болести и хируршких интервенција



Осигурање запослених од тежих болести и хируршких интервенција за период 

                                       29.02.2016 – 28.02.2017. године

		Опис

		Суме осигурања

		Износ премије



		Теже болести

		125.000,00

		



		Хируршке интервенције

		250.000,00

		



		Укупна вредност понуде за 110 запослених 

		

		







- УКУПНА ЦЕНА : _____________________________________ ДИНАРА БЕЗ ПОРЕЗА

Рок за исплату штете : _____ календарских дана од дана доношења Одлуке о ликвидацији одштетног захтева 

Услови плаћања :  у дванаест месечних рата , ____ дана по испостављању фактуре  

 Рок важности понуде : _____ календарских дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана)





САГЛАСНИ СМО ДА  ОВА ПОНУДА ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА.







  

  Датум                                                   М.П.                                            Понуђач

______________                                                                      _______________________





















Понуда бр. _________ од __________________ за јавну набавку услуга, ЈН бр. 10/16 ПАРТИЈА -  Осигурање возила - Комбиновано осигурање моторних возила аутокаско, незгода ( 66514110-  услуге осигурања моторних возила)

· Смрт услед незгоде са осигураном сумом од ..................... 200.000,00 динара

· Инвалидитет са осигураном сумом од ................................. 400.000,00 динара

		

Р. БР.

		Возила

		Запремина

		Година производње

		Јачина мотора (КW)

		бр путника

		Број шасије

		Број мотора

		ПРЕМИЈА (БЕЗ ПОРЕЗА)



		

		

		

		

		

		

		

		

		АУТОКАСКО

		НЕЗГОДА

		ИЗНОС ПРЕМИЈЕ



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		СМРТ

		ИНВ.

		



		1.

		Fiat Ducato

		1997

		2003

		62

		8+1

		ZFA24400007367948

		4001548

		

		

		

		



		2

		Fiat Ducato

		1997

		2003

		62

		8+1

		ZFA24400007356507

		4001303

		

		

		

		



		3.

		Fiat Ducato

		1997

		2003

		62

		8+1

		ZFA24400007358155

		4001259

		

		

		

		



		4.

		Fiat Ducato

		1956

		2014

		88

		8+1

		ZFA25000002596813

		250A10007109703

		

		

		

		



		5.

		Škoda Octavia

		1896

		2005

		77

		4+1

		TMBCS21Z962127245

		BJB177908

		

		

		

		



		6.

		Citroen berlingo 1.9

		1868

		2003

		51

		4+1

		VF7GJWJZB93085322

		10DEXU6031870

		

		

		

		



		7.

		Citroen berlingo 

		1560

		2008

		55,20

		4+1

		VF77J9HTC67607825

		PSA9H0210JBAV0088379

		

		

		

		



		У К У П Н О без пореза

		

		

		

		

		



		Порез

		

		



		УКУПНО

		

		









- УКУПНА ЦЕНА : ______________________ ДИНАРА БЕЗ ПОРЕЗА

Услови плаћања : у дванаест месечних рата , ____ дана по испостављању фактуре, порез се плаћа уз прву рату   

Рок важности понуде : _____ календарских дана од дана отварања понуде (минимум 30 дана)

Рок за исплату штете : _____ календарских дана од дана доношења Одлуке о ликвидацији одштетног захтева 



САГЛАСНИ СМО ДА  ОВА ПОНУДА ПРЕДСТАВЉА САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА.









 Датум                                                   М.П.                                            Понуђач



______________                                                                      _______________________











































































______________                                                                      ______________________





VI  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАBАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. I 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  





1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАBАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. I 76. ЗАКОНА  



VI    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА





1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ЗаконЈН, и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗаконаЈН); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗаконаЈН); 

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗаконаЈН);

4) да има важећу дозволу Народне банке Србије за обављање делатности која је предмет јавне набавке, прописана Законом о осигурању (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗаконаЈН);

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. ЗаконаЈН).



1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавкe:

Наручилац у погледу испуњености пословног капацитета као услова за учествовање у поступку предметне јавне набавке утврђује: 



1. да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ISO 9001:2008 чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно признатим системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа.



2. да понуђач има ажурност у решавању штета у 2014. години већу од 90%.



*Ажурност у решавању штета одређена према следећој формули: 

% ажурности у решавању штета  

   (А+Б) 

= ---------- х 100 , где је: 

   (Ц+Д) 

А = број решених штета у 2014. години, 

Б = број одбијених и сторнираних штета у 2014. години, 

Ц = број резервисаних штета на крају 2013. године, 

Д = број пријављених штета у 2014. години. 

(Извештај – „Број штета по друштвима за осигурање у 2014. години“ са веб сајта Народне банке Србије (www.нбс.рс) – Надзор осигурања - Пословање друштава за осигурање - годишњи извештаји.)



	3.  да је понуђач на дан 31.12.2014. године имао Апсолутну разлику између гарантних резерви и маргине солвентности у висини најмање 500.000.000,00 дин. ( словима: петстотинамилионадинара)





1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.



1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. т1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испупи понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  





2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА







	Испуњеност обавезних и додатног услова под редним бројем 2 ( ажурност у решавању штете) за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VII образац 7.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.  осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона .  

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.  

Испуњеност додатних услова :



1. да понуђач има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда ISO 9001:2008 (чиме доказује да је његово пословање усклађено са међународно признатим системом квалитета који подразумева вршење услуга стандардизованог нивоа )-

доказује достављањем kопија важећег сертификата о усаглашености система квалитета са захтевима стандарда ISO 9001 : 2008. 

2. да понуђач има ажурност у решавању штета у 2014 . години већу од 90% -доказује достављањем потписане  Изјаве( Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VII образац 7.)



Ажурност у решавању штета одређена према формули: 

% ажурности у решавању штета  

(А+Б) 

= ---------- х 100 , где је: 

(Ц+Д) 

А = број решених штета у 2014. години, 

Б = број одбијених и сторнираних штета у 2014. години, 

Ц = број резервисаних штета на крају 2013. године, 

Д = број пријављених штета у 2014. години. 

((Извештај – „Број штета по друштвима за осигурање у 2014. години“ са веб сајта Народне банке Србије (www.нбс.рс) – Надзор осигурања - Пословање друштава за осигурање - годишњи извештаји

    

 3.  да је понуђач на дан 31.12.2014. године имао Апсолутну разлику између гарантних резерви и маргине солвентности у висини најмање 500.000.000,00 дин. ( словима: петстотинамилионадинара)

( Мишљење овлашћених актуара за 2014. Годину у коме су садржани предметни подаци.Понуђачи су дужни да уз понуду доставе копију наведеног мишљења.)





Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  



Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.  

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.  

Понуђач не мора да достави Образац трошкова припреме понуде 

Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, овереним (од стране управног или судског органа) копијама или у оригиналу. 









Образац 7.1





VII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА



ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАBАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ





У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу  



     

И З Ј А В У



 

Понуђач  _____________________________________________(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке услуга -ОСИГУРАЊЕ ,  број 10/16 , испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:



1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

	3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији); 

4) Понуђач испуњава додатне услове и то: 

- да понуђач има ажурност у решавању штета у 2014. години већу од 90%. 







Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________  







Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  



VIII ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАBАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ





У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу       



И З Ј А В У

 

Подизвођач____________________________________________(навести назив подизвођача) у поступку поступку јавне набавке услуга- ОСИГУРАЊЕ ,  број 10/16 , испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

3) Понуђач испуњава додатне услове и то: 

- да понуђач има ажурност у решавању штета у 2014. години већу од 90%. 

; 









Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________    











Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана                       од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  

















                                        IX  МОДЕЛ УГОВОРА  





УГОВОРНЕ СТРАНЕ : 

1. ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ  - Ниш, др Зорана Ђинђића 48, 

кога заступа вд директор, др Весна Кнежевић, Шифра делатности: 8690; Матични број: 06852190; ПИБ:100335220; Текући рачун:840-570661-98; Тел/фаx 018 4533 106 (у даљем тексту: Осигураник) 



и



1. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    у даљем тексту ''Осигуравач'', с друге стране,





и

______________________                                               ___________________________

______________________                                               ___________________________

           (подизвођачи)                                                      (понуђачи из групе понуђача)







       У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора се наводи понуђач који је заједничким споразумом који је саставни део понуде, као и овог уговора одређен  да у име групе понуђача потпише уговор.

У случају понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени и подизвођачи са тачним утврђењем процентуалног учешћа у вредности понуде који не може бити већи од 50% .

















































УГОВОР

о осигурању имовине 





Члан 1.

          	 Уговорне стране констатују:

Да је Осигуравач на основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр 124/2012, 14/15, 68/15) а на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Завода, спровео поступак јавне набавке мале вредности, 10/16,  ПАРТИЈА 1.  Осигурање имовине 





Члан 2.



     Уговорне стране су сагласне да су предмет овог Уговора услуге осигурања:

Осигурање грађевинских објеката, опреме и залиха од пожара и неких других опасности и допунски ризици излив воде из инсталација на „први ризик“ и поплава, бујица и висока              вода на „први ризик“,

Осигурање машина од лома;

Комбиновано осигурање електронских рачунара;

Осигурање од опасности провалне крађе и разбојништва;

   у свему према усвојеној понуди Осигуравача бр.______ од ___________, која је заведена 

   код Уговарача осигурања под бр.______, од _______ , која чини саставни део овог уговора.



Члан 3.



           Уговорне стране су сагласне да овај уговор производи правно дејство даном потписивања одговарајућих Полиса осигурања, од стране Уговарача осигурања и Осигуравача, на обрасцу који утврђује Осигуравач и који чини саставни део овог Уговора.



            Осигуравач се обавезује да уз Полисе осигурања из става 1. овог члана Уговарачу осигурања преда Опште и Посебне услове Осигуравача, који чине саставни део овог Уговора.

	            У случају да је осигуравач група понуђача, носилац посла ( овлашћени представник групе понуђача) је дужан да изда полисе из става 2. овог члана и да врши исплату штета.

	                 Осигуравач се обавезује у моменту потписивања уговора о пружању услуга преда наручиоцу једну бланко соло меницу у износу од 10% од уговорене вредности услуге и менично писмо – овлашћење за корисника бланко соло менице, као средство којим гарантује испуњење својих обавеза. Наручилац не може вратити понуђачу меницу пре истека рока за коначно испуњење обавеза.

			

                                                                    Члан 4.

	

			Овај уговор се закључује на период од 29.02.2016. године  до 28.02.2017. године







Члан 5.



			Осигуравач се обавезује да услугу из члана 1.овог уговора врши у складу са овим уговором, позитивно правним прописима , нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, уважавајући правила струке.



Члан 6.



			Цена услуге, односно износ премије, утврђује се за период од 12 месеци у укупном износу од __________________ динара( без пореза).

			Премијске стопе су фиксне за све време трајања уговора.

		           У цену из става 1. овог члана  није урачунат порез на премију.

		

Члан 7.



			Уговарач осигурања се обавезује да доспелу премију осигурања, плаћа у 12 једнаких месечних рата без камате, у року од ____дана, рачунајући од дана достављања рачуна од стране Осигуравача на рачун Осигуравача бр.__________________, код банке _____________________.

   Уговарач осигурања се обавезује да припадајући порез плати уз прву рату.



Члан 8.



			Осигуравач се обавезује да у случају настанка осигураног случаја исплати накнаду из осигурања у року од ________ дана од дана утврђивања обавезе Осигуравача и  њене висине.



Члан 9.



			Уговарач осигурања се обавезује да у случају настанка уговореног осигураног случаја поступа у свему у складу са Општим и Посебним условима Осигурања, који чине саставни део усвојене Понуде Осигуравача из члана 1. овог уговора.

Осигуравач се обавезује да ликвидацију и исплату пријављене штете врши након достављања комплетне документације од стране осигураника осигуравачу.





Члан 10.



			Уговарачи су сагласни да свака уговорна страна може раскинути овај уговор под условима и на начин утврђен Општим условима осигурања, који чине саставни део усвојене понуде Осигуравача из члана 1.овог уговора.



Члан 11.



		Уговарачи су сагласни да све евентуалне спорове који настану из овог уговора реше мирним путем, а уколико до споразума не дође, сагласни су да спор решава надлежни суд у Нишу.



Члан 12.



		У случају евентуалних неслагања уговорних страна у погледу примене одредби овог уговора, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и других позитивно правних прописа.



Члан 13.



		Овај уговор сачињен је у 6(шест) истоветних примерака, од којих 3(три) примерка задржава Уговарач осигурања, а остала 3(три) примерка Осигуравач.









ЗА УГОВАРАЧА ОСИГУРАЊА                                                             ЗА ОСИГУРАВАЧА



_____________________________                                                   _____________________



др Весна Кнежевић 



Понуђач попуњава све податке везане за Осигуравача



Напомена: Модел уговора и свака страна модела уговора мора бити потписана, парафирана и оверена печатом од стране овлашћеног  лица понуђача, као и овалашћеног представника групе понуђача.













































































МОДЕЛ УГОВОРА  -  Партија 2



1. ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ  - Ниш, др Зорана Ђинђића 48, 

кога заступа вд директор, др Весна Кнежевић, Шифра делатности: 8690; Матични број: 06852190; ПИБ:100335220; Текући рачун:840-570661-98; Тел/фаx 018 4533 106 (у даљем тексту: Осигураник) 



и



2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    у даљем тексту ''Осигуравач'', с друге стране,





и

______________________                                               ___________________________

______________________                                               ___________________________

           (подизвођачи)                                                      (понуђачи из групе понуђача)







       У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора се наводи понуђач који је заједничким споразумом који је саставни део понуде, као и овог уговора одређен  да у име групе понуђача потпише уговор.

У случају понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени и подизвођачи са тачним утврђењем процентуалног учешћа у вредности понуде који не може бити већи од 50% .

























У  Г  О  В  О  Р   

 О     

КОЛЕКТИВНОМ ОСИГУРАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ



Члан 1.



Уговорне стране констатују:

Да је Осигуравач на основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр 124/2012, 14/15, 68/15) а на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Завода, спровео поступак јавне набавке мале вредности, 10/16, ПАРТИЈА 2.  Осигурање лица 





Члан 2.

Предмет овог уговора је услуга колективног осигурања запослених, за потребе Завода за трансфузију крви Ниш, у свему према понуди Осигуравача бр. _______од ___________ године и захтевима наведеним у конкурсној документацији.

Члан 3.

Осигуравач ће за рачун осигураника вршити осигурање запослених, Завода за трансфузију крви Ниш, свуда и на сваком месту, непрекидно 24 часа.



Члан 4.

Укупна уговорена висина премије на услуге из чл. 2. овог Уговора, износи : ______________и словима : _____________________________________ динара.

Укупна уговорена висина премије осигурања запослених из става 1. овог члана фиксна је  за сво време трајања уговора.

Уговорена премија осигурања не може се накнадно повећавати.



Члан 5.



Осигураник се обавезује да плаћање уговорене висине премије платити у дванаест једнаких месечних рата.



Члан 6.

Запослени који су осигурани од ризика из чл. 2. овог Уговора, осигурани су свуда и на  сваком месту, непрекидно 24 часа.

Осигуравач ће по закључењу Уговора, а најкасније у року од 15 дана, предати Осигуранику одговарајућу Полису осигурања са битним елементима у складу са законским одредбама, као и услове  за осигурање лица у складу са предметом овог Уговора.

Полиса осигурања и Услови осигурањa лица од последица настанка осигураног случаја су саставни део овог уговора.



Члан 7.

Осигуравач ће у случају настанка уговореног осигураног случаја услугу обавити благовремено, квалитетно, у складу са правилима струке из области осигурања, добрим пословном обичајима и пословном етиком.



Члан 8.



Осигуравач је дужан да исплати осигурану суму, односно одговарајући проценат осигуране суме  кориснику осигурања, у року од ____ календарских дана, од дана комплетирања документације.



Члан 9.



Осигуравач ће пружити сву неопходну помоћ при комплетирању документације у случају настанка осигураног случаја.

Члан 10.



Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Овај уговор се закључује на период од 29.02.2016.године до 28.02.2017.године

Осигуравач је дужан да достави при закључивању уговора меницу за добро

извршење посла која ће бити неопозива, безуслована, „наплатива на први позив“ и

без права на приговор, са роком важности до коначне реализације уговора, у висини

од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.

Осигураник  ће уновчити меницу са менично књижним овлашћењем за добро

извршење посла у случају да Осигуравач не буде извршавао своје уговорне обавезе

у роковима и на начин предвиђен уговором



Члан 11.



Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 12.



На остале односе који нису регулисани овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 13.



У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Нишу .



Члан  14.



Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за уговорне стране.



ОСИГУРАНИК				    			       ОСИГУРАВАЧ



________________________________		     ___________________________

         др Весна Кнежевић           





Напомена: Модел уговора и свака страна модела уговора мора бити потписана, парафирана и оверена печатом од стране овлашћеног  лица понуђача, као и овалашћеног представника групе понуђача. 









МОДЕЛ УГОВОРА  -  Партија 3



1. ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ  - Ниш, др Зорана Ђинђића 48, 

кога заступа вд директор, др Весна Кнежевић, Шифра делатности: 8690; Матични број: 06852190; ПИБ:100335220; Текући рачун:840-570661-98; Тел/фаx 018 4533 106 (у даљем тексту: Осигураник) 



и



3. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    у даљем тексту ''Осигуравач'', с друге стране,





и

______________________                                               ___________________________

______________________                                               ___________________________

           (подизвођачи)                                                      (понуђачи из групе понуђача)





       У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора се наводи понуђач који је заједничким споразумом који је саставни део понуде, као и овог уговора одређен  да у име групе понуђача потпише уговор.

У случају понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени и подизвођачи са тачним утврђењем процентуалног учешћа у вредности понуде који не може бити већи од 50% .









































У  Г  О  В  О  Р   

 О     

 ОСИГУРАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ ОД ТЕЖИХ БОЛЕСТИ И ХИРУРШКИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА





Члан 1



Уговорне стране констатују:

Да је Осигуравач на основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр 124/2012, 14/15, 68/15) а на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Завода, спровео поступак јавне набавке мале вредности, 10/16, ПАРТИЈА 3.  Осигурање од тежих болести и хируршких интервенција.



Члан 2.

	          Предмет овог уговора је услуга  осигурања запослених од тежих болести и хируршких интервенција, за потребе Завода за трансфузију крви Ниш, у свему према понуди Осигуравача бр. _______од ___________ године и захтевима наведеним у конкурсној документацији.

Члан 3.

           Осигуравач ће за рачун осигураника вршити осигурање запослених, Завода за трансфузију крви Ниш, од тежих болести и хируршких интервенција.

Члан 4.

           Укупна уговорена висина премије на услуге из чл. 3. овог Уговора, износи : ______________и словима : _____________________________________ динара. 

                    Укупна уговорена висина премије осигурања запослених из става 1. овог члана фиксна је  за сво време трајања уговора. 

            Уговорена премија осигурања не може се накнадно повећавати.



Члан 5.

                       Осигураник се обавезује да плаћање уговорене висине премије платити у дванаест једнаких месечних рата.



Члан 6.

                       

                       Осигуравач ће по закључењу Уговора, а најкасније у року од 15 дана, предати Осигуранику одговарајућу Полису осигурања са битним елементима у складу са законским одредбама, као и услове  за осигурање лица у складу са предметом овог Уговора. 

                       Полиса осигурања и Услови осигурањa лица од последица настанка осигураног случаја су саставни део овог уговора.



Члан 7.

              Осигуравач ће у случају настанка уговореног осигураног случаја услугу обавити благовремено, квалитетно, у складу са правилима струке из области осигурања, добрим пословном обичајима и пословном етиком.



Члан 8.

               Осигуравач је дужан да исплати осигурану суму, односно одговарајући проценат осигуране суме  кориснику осигурања, у року од ____ календарских дана, од дана комплетирања документације. 



Члан 9.

                        Осигуравач ће пружити сву неопходну помоћ при комплетирању документације у случају настанка осигураног случаја. 



Члан 10

.

                        Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

       Овај уговор се закључује на период од 29.02.2016.године до 28.02.2017.године

             Осигуравач је дужан да достави при закључивању уговора меницу за добро   

       извршење посла која ће бити неопозива, безуслована, „наплатива на први позив“ и  

       без права на приговор, са роком важности до коначне реализације уговора, у висини       

       од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.

                  Осигураник  ће уновчити меницу са менично књижним овлашћењем за добро  

       извршење посла у случају да Осигуравач не буде извршавао своје уговорне обавезе     

       у роковима и на начин предвиђен уговором

              

 

Члан 11.

    Измене и допуне овог уговора важе само када се дају у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна. 



Члан 12.

На остале односе који нису регулисани овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.	

Члан 13.

	У случају спора по овом уговору надлежан је Привредни суд у Нишу . 



Члан  14.

	Овај уговор је сачињен у 4 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за уговорне стране.



        ОСИГУРАНИК				    			       ОСИГУРАВАЧ



         ________________________________		     ___________________________                                                                                                                                                                

                др Весна Кнежевић           





Напомена: Модел уговора и свака страна модела уговора мора бити потписана, парафирана и оверена печатом од стране овлашћеног  лица понуђача, као и овалашћеног представника групе понуђача. Осигуравач прихвата и преузима обавезу да Осигуранику изда полисе осигурања  ауто-каско, ауто-незгоде, на период од годину дана, а према условима и висини премије осигурања из члана 1. овог уговора.





МОДЕЛ УГОВОРА  -  Партија 4



1. ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ  - Ниш, др Зорана Ђинђића 48, 

кога заступа вд директор, др Весна Кнежевић, Шифра делатности: 8690; Матични број: 06852190; ПИБ:100335220; Текући рачун:840-570661-98; Тел/фаx 018 4533 106 (у даљем тексту: Осигураник) 



и



4. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    у даљем тексту ''Осигуравач'', с друге стране,





и

______________________                                               ___________________________

______________________                                               ___________________________

           (подизвођачи)                                                      (понуђачи из групе понуђача)





       У случају подношења заједничке понуде, у моделу уговора се наводи понуђач који је заједничким споразумом који је саставни део понуде, као и овог уговора одређен  да у име групе понуђача потпише уговор.

У случају понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени и подизвођачи са тачним утврђењем процентуалног учешћа у вредности понуде који не може бити већи од 50% .















































У  Г  О  В  О  Р



ОСИГУРАЊЕ  МОТОРНИХ ВОЗИЛА  ЗА ШТЕТЕ ПРИЧИЊЕНЕ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА





Члан 1





Уговорне стране констатују:

Да је Осигуравач на основу чл. 32 и 61. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр 124/2012, 14/15, 68/15) а на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Завода, спровео поступак јавне набавке мале вредности, 10/16, ПАРТИЈА 4. Осигурање возила



Члан 2.



	          Предмет овог уговора је услуга осигурања моторних возила( Комбиновано осигурање моторних возила ауто каско, ауто-незгода)  Осигураника од стране  Осигуравача, у свему према понуди Осигуравача бр. ___ од _______ године, и то :





1.Осигурање од ауто-незгоде возача и путника у возилу; 

       2. Комбиновано осигурање моторних возила ауто каско 

Члан 3.

            Осигуравач прихвата и преузима обавезу да Осигуранику изда полисе осигурања  ауто-каско, ауто-незгоде, на период од годину дана, а према условима и висини премије осигурања из члана 1. овог уговора.



Члан 4.

           За извршене услуге осигурања службених аутомобила из члана 2. овог уговора,  Осигуравач је дужан да изда фактуру.  

         Осигураник се обавезује да уговорену премију осигурања плати Осигуравачу на основу испостављене фактуре у року од ___ дана након издавања полисе,  посебно за свако возило. 

                    

Члан 5.

     Уговорне стране се обавезују да се приликом реализације овог уговора понашају    савесно и у складу са добрим пословним обичајима, на начин којим се штите интереси и друге уговорне стране.





Члан 6.

           Уговорне стране су у обавези да једна другу благовремено обавештавају опроменама у пословању које могу утицати на овај уговорни однос и извршење уговорних обавеза.



Члан 7.

               Када настане осигурани случај, односно дође до саобраћајне незгоде, Осигураник, односно возач је дужан да пријави саобраћајну незгоду надлежном органу Министарства унутрашњих послова и на месту саобраћајне незгоде присуствује увиђају, уколико објективне околности то дозвољавају.

	             Осигураник је дужан да најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка осигураног случаја, односно саобраћајне незгоде обавести Осигуравача, уз детаљан опис околности под којима је дошло до настанка осигураног случаја, односно саобраћајне незгоде.





Члан 8.

                     По пријему пријаве о насталом осигураном случају Осигуравач је дужан да одмах приступи утврђивању и процени штете.



Члан 9.

                     Осигуравач се обавезује да исплату штете изврши у року од _______ дана од доношења решења Осигуравача о ликвидацији одштетног захтева. 



Члан 10.

           Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове проистекле из овог уговорног односа настојати да реше споразумно, у супротном за све спорове по овом уговору надлежан је Привредни суд у Нишу .





Члан 11.                                                                                                                          

          Осигуравач је дужан да достави при закључивању уговора меницу за добро   

       извршење посла која ће бити неопозива, безуслована, „наплатива на први позив“ и  

       без права на приговор, са роком важности до коначне реализације уговора, у висини       

       од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а.

                  Осигураник  ће уновчити меницу са менично књижним овлашћењем за добро  

       извршење посла у случају да Осигуравач не буде извршавао своје уговорне обавезе     

       у роковима и на начин предвиђен уговором

                На све односе између уговорних страна који нису регулисани овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима 



Члан 12.

          Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) за уговорне стране.



            ОСИГУРАНИК				    		        ОСИГУРАВАЧ



         ________________________________		         _________________________                                                                                                                                                                

          др Весна Кнежевић           

        





Напомена: Модел уговора и свака страна модела уговора мора бити потписана, парафирана и оверена печатом од стране овлашћеног  лица понуђача, као и овалашћеног представника групе понуђача.

































































Образац 10.1





                     X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ



У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач ___________________________________         (навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:







		ВРСТА ТРОШКА

		ИЗНОС ТРОШКА У РСД



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

		







Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничкимспецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.



НАПОМЕНА-достављање овог обрасца није обавезно







		

		

		























Образац 11.1





XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ











У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________, даје:

                 Назив понуђача)







ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ









Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку   jавне набавке  мале вредности ОСИГУРАЊЕ  ЈН бр 10/16, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

















		Датум:

____________

		М.П.



		Потпис понуђача

________________













Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2)Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.





Образац 12.1





XII ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ КАО И ДА НЕМАЈУ  ЗАБРАНУ  ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ  КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДА











У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/2012,14/15,68/15), дајем следећу 







ИЗЈАВА





Као понуђач у поступку јавне набавке – ____________ __________________                                                                                        (ЈН број 10/16), изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Гарантујем да немам забрану  обављања делатности која је на снази у време подношења понуда 







У _______________ дана ________ 2016. године











Овлашћено лице



__________________________





М.П.













образац 13.1





XIII ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ ЗАХТЕВАНИХ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА







Као заступник понуђача: __________________________________________, из ______________________, (уписати назив и седиште понуђача), у поступку јавне набавке добара – _________________________________, за потребе Завода за трансфузију крви Ниш , ЈН број 10/2016 дајем следећу



ИЗЈАВУ



Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор, у тренутку потписивања уговора, на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити регистровану бланко сопствену (соло) меницу за добро извршење посла, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица за заступање, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“ и роком важење 10 (десет) дана дужим од уговореног рока за извршење уговорених обавеза.

Достављена меница и менично писмо – овлашћење ће бити евидентирани у Регистру меница и овлашћење Народне банке Србије. Уз меницу ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наводена у меничном овлашћењу – писму.

Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин предвиђен уговором, наручилац наплати средства финансијског обезбеђења, без посебног обавештења.









У _____________________                                      Потпис овлашћеног лица понуђача



Дана:_________________                    М.П.                 ________________________







Напомене:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом
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