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I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу:
Завод за трансфузију крви Ниш
Седиште наручиоца :Булевар Зорана Ђинђића 48
Интернет страница наручиоца www.transfuzijanis.rs
Шифра делатности:8690;
Матични број: 06852190; 
ПИБ:100335220; 
Текући рачун:840-570661-98; 
Тел/фаx 018 4533 106 

2-Врста наручиоца – здравство

3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности  -  
Јавна набавка се спроводи у о поступку јавне набавке мале вредности , на основу члана 39.
Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15,68/15) и  чл 2 
Правилника о обавезним  елементима  конкурсне докуметнације  у поступцима јавних 
набавки  и начина доказиовања  испуњености  услова ( Сл гласник РС  број 29/2013 и бр 
104/13) припремњена је конурсна докуметнација  за предметни поступак  јавне набавке  
мале вредности , означене као ЈН 16/17

4.Опис предмета набавке , назив  и ознака  из општег речника набавке: адаптација 
дела поткровља . Ознака  из општег речника набавке : 45262700

5 Опис партије уколико је набавка обликована у више партија Јавна набавка није 
обликована по партијама

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 Не спроводи се 
резервисана јавна набавка.

8. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација.Не спроводи се електронска 
лицитација.
9. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: је најниже понуђена цена  

10- Право учешћа –                                                                                                                                            
Право учешћа  имају понуђачи који  испуњавају  услове за учешће у поступку  предвиђен .
75 и 76 Законао јавним набавкама , на начин дефинисан  конкурсном докуметацијом 
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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 Завода за трансфузију крви Ниш www.transfuzijanis.r .Непосредно преузимање 
на адресу Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48, у периоду од 08,00-14,00 часова

12. Начин подношење понуда и рок :
Рок за подношење понуда је до 12.04.2017 год  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 отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара 
.Понуде се достављајау на адресу Завода за трансфузију крви Ниш Булевар  др Зорана 
Ђинђића бр 48, са назнаком - Не отварати - Понуда за  радове  – адаптација дела 
поткровља  – број ЈН  16/17
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  12.04.2017  до 08,30часова
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 

13. Место , време и начин отварања  понуда :
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење 
понуда, тј 12.04.2017  у 09,00 ч . Отварање понуда ће се обавити у  ул Булевар  др Зорана 
Ђинђића бр 48
14.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.

15. 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 објавити на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана 
њеног доношења

16. Контакт особа:Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког 
радног дана у времену од 08:00 до 14:00 часова на бројеве телефона:018/4533-106– особа за 
контакт Милош  Илић и Саша Миленковић
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета јавне набавке: - Набавка радова  –адаптација дела поткровља   
Ознака  из општег речника набавке :45262700

2.2.Назив и ознака из општег речника набавке 
Предметна јавна набавка је набавка радова  –адаптација дела поткровља   

Набавка није  обликована  у више партија .
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације. 
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III. УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Предмет јавне набавке: набавка радова  –адаптација дела поткровља   ЈН16/17
Уколико се понуђач не придржава  упутстава и недостави  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  :
- 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

- да су фасцикле  такве да омогућавају  потпуни преглед  докуметнације, чак и ако  се 
докуметн 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 до 12.04.2017 до  8.30 часова 
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 8.30часова. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08,30 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.
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Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком:ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
РАДОВА  –адаптација дела поткровља   16/17  - НЕ ОТВАРАТИ ,препорученом пошиљком 
или лично на адресу:Завод за трансфузију крви  Нишул Булевар  др Зорана Ђинђића 
бр 48
Отварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама наручиоца, , након 
истека рока за подношење понуда (12.04.2017.године сапочетком у 09.00).

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.

Обавезна садржина понуде:

-Образац понуде – Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери печатом на 
прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац.
-Општи подаци о подизвођачуПонуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери 
печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац ( уколико 
подноси понуду са подизвођачем )
-Општи подаци о учешћу у заједничкој  понуди -Понуђач је обавезан да образац 
попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података 
унетих у образац ( уколико подноси заједничку понуду )
-Понуда за набавку - Понуђач је обавезан да образац попуни, потпише и овери печатом 
на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац
-Понуђач је у обавези да достави доказ о испуњености услова из члана 75.ст. 1. Закона 
или Образац изјаве којом  понуђач  под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу  
потврђује да испуњава  услове осим услова из чл 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним 
набавкам.
Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за 
привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције.
-Модел уговора -Понуђач је обавезан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом 
на прописаном месту, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.
-Образац изјаве о независној понуди(попуњен , оверен печатом и потписан од 
странеовлашћеног лица на посебно предвиђеном месту); 
-Образац  структуре цена(попуњен , оверен печатом и потписан од странеовлашћеног 
лица на посебно предвиђеном месту);
-Техничка спецификација – мора да буде попуњена и оверена  и потписана од стране 
овлашћеног лица .
- Изјава о  достављању захтеваних средстава финансијског обезбеђења
-Овлашћење за заступање уколико обрасце и изјаве који чине саставни деопонуде, 
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. 
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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. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА 
ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА 
ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

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 поступак јавне набавке –радова  –адаптација дела поткровља   ЈН 
16/17
-�или „Допуна понуде за поступак јавне набавке, - радова  –адаптација дела поткровља   
ЈН 16/17
-�или „Опозив понуде за поступак јавне набавке - радова  –адаптација дела поткровља   
ЈН 16/17
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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; 
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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

Рок плаћања је________________од дана  извршених радова , на основу докумената који 
испоставља понуђач.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача 

Понуђачу  није дозвољено да захтева аванс

Гаранција _________________не може  бити  краћа од 2 године од дана  извршене услуге 

Рок за извршење радова не  може бити дужи  од _______дана од дана _____

Рок важења понуде не може бити краћи од  30 дана  од дана отварања  понуда

У случају  истека рока важења понуде, наручилац је дужан  да у писменом  облику затражи  
од понуђача  продужење рока  важења понуде

Понуђач који  прихвати  захтев за продужење рока важења   не може  мењати понуду 
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.
Цена је фиксан  и не може се  мењати
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.
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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  
13.1 Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде са меничним 
овлашћењем у висини од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 
Меница се доставља уз понуду. 
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде. 
Понуђач ће, уз своју понуду, приложити бланко соло меницу, менично овлашћење у 
висини од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, картон депонованих потписа и 
извод из регистра Народне банке Србије (резултат претраге регистра меница и овлашћења 
НБС) или захтев за регистрацију менице, као доказ да је приложена меница регистрована у 
Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за 
озбиљност понуде. 
Понуда која није осигурана бланко соло меницом, меничним овлашћењем, картоном 
депонованих потписа и изводом из Регистра меница НБС или захтевом за регистрацију 
менице биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива. 
Бланко соло меница и менично овлашћење, као средство финансијског обезбеђења, ће 
изабраном понуђачу бити враћена након закључења уговора, а после достављања доказа 
(копије предате менице на 10% са потписом лица које је исту преузео) да је Наручиоцу 
предата меница у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, као средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница ће бити реализована у 
следећим случајевима: 
а) ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде или, 
б) у случају да изабрани понуђач не закључи уговор са наручиоцем или наручиоцу не 
достави меницу за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене вредности 
без ПДВ-а. 
13.2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла са меничним 
овлашћењем у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. 
Меница се доставља приликом закључења уговора. 
Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћених 
лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са 
уговором 
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока за реализацију уговора. Уколико
се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност 
гаранције мора се продужити. 
Меница мора бити неопозива и платива на први позив без приговора и не може садржати 
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ 
од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. Соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. 
Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ 
понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне 
банке или извод из регистра Народне банке Србије. 
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Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења које је предвиђено конкурсном 
документацијом обавеза је носиоца посла (овлашћеног представника групе понуђача). 
Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 
понуђач не извршава уговорене обавезе у уговореном року, под уговореним условима и на 
уговорени начин, а у случају да се повреде уговора и поред опомене наручиоца, понове. 
13.3. Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 
року са меничним овлашћењем у висини од 5% од укупне вредности стварно изведених 
радова без ПДВ-а, утврђених на основу оверене окончане ситуације. 
Извођач се обавезује да, након предаје рачуна организационој јединици Наручиоца, 
истовремено преда бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року .Бланко 
соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, без протеста и не може 
садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, 
мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. 
Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћених 
лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са 
уговором . Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а 
као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од 
пословне банке или извод из регистра Народне банке Србије. 
Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења које је предвиђено конкурсном 
документацијом обавеза је носиоца посла (овлашћеног представника групе понуђача). Рок 
важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. Уколико се током трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност гаранције мора се 
продужити. 
Наручилац ће реализовати меницу за отклањање недостатка у гарантном року уколико 
понуђач у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца, не усклади 
квалитет уграђеног материјала и квалитет извршених радова са захтевима Наручиоца. 
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
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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 16/17“, на телефакс: 018-4533-260, 4533-259, 4533-106, 4536-882 или e-mail: 
ztknis@medianis.net
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. 
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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 понудио  краћи рок извршења радова , уколико су доставили исти рок    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 
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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);
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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.
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
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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.
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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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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац  4.1

ОПШТИ ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА ПОНУЂАЧА 

ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 

e- mail  за пријем  и потврду 
пријема документације из  поступка  
сходно члану 20 ЗЈН 

Телефон 

Телефакс 

Порески број понуђача ( 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 4.2

Понуду дајем 
А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В)   КАО ЗАЈЕДНИЧКУ  ПОНУДУ

Напомена : Заокружити начин  давања понуде и уписати  податке под а) б) и  в)

Образац 4.3

ОПШТИ ПОДАЦИ  О ПОДИЗВОЂАЧУ 

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА

ИМЕ ОСОБЕ ЗА  КОНТАКТ

Телефон 

Телефакс 

Порески број понуђача ( ПИБ ) 

Матични број понуђача

Проценат укупне вредности  набавке  коју  ће 
вршити подизвођач 
Део  предметна набавке коју  ће извршити  
подизвођач 
Лице овлашћено за потписивање   уговора

Напомена : Табела –Подаци о подизвођачу- попуњавају само они  понуђачи који подносе 
понуду  са подизвођачем, а уколико  има већи број  подизвођача од места  предвиђених у 
табели ,  потребно је да се наведени образац  копира у довољном  броју примерака , да се 
попуни  и достави  за сваког подизвођача 

Овлашћено лице

                                                                                                  __________________________

М.П.
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Образац 4.4

ОПШТИ ПОДАЦИО  УЧЕНИКУ  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

АДРЕСА ПОНУЂАЧА

ИМЕ ОСОБЕ ЗА  КОНТАКТ

Порески број понуђача ( ПИБ ) 

Матични број понуђача

Напомена : Табела –Подаци о учеснику у заједничкој понуди - попуњавају само они  
понуђачи који подносе заједничку понуду , а уколико  има већи број учесника у заједничкој 
понуди  од места  предвиђених у табели,  потребно је да се наведени образац  копира у
довољном  броју примерака, да се попуни  и достави  за сваког понуђача  који је учесник у 
заједничкој понуди  

Овлашћено лице

                                                                                                  __________________________

М.П.
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Образац  V

V -ПОНУДА ЗА НАБАВКУ  РАДОВА 

Овом понудом Вам нудимо радова – __________________________________  ЈН бр. 16/17  
за потребе  Завода , по ценама датим у спецификацији која је саставни део ове понуде.
Понуђена цена:
Укупна цена без ПДВ-a _____________дин  .Укупна цена са ПДВ-ом ____________ дин.
Квалитет: Предметна набавка мора у свему бити према захтеву наручиоца описаном у 
делу Техничка спецификација. 
За укупан уграђени материјал и опрему понуђач мора да има сертификате квалитета и 
атесте у складу са техничким прописима и стандардима. 
Понуђач је дужан да поступа према упутству за безбедан рад у складу са чланом 24 став 1. 
тачка 1. Закона о безбедности и здрављу на раду на српском језику. 
Контрола квалитета: Након окончања радова у објекту Завода за трансфузију крви Ниш 
, вршиће се комисијска примопредаја извршених радова коју чине овлашћено лице 
наручиоца и извођача радова што ће бити констатовано записником. 
Уколико наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и техничким 
прописима за ту врсту добара, Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа 
испитивања материјала и у том случају меродаван је налаз овлашћене организације за 
контролу квалитета. Извођач преузима потпуну одговорност уколико употреби материјал 
који не одговара стандардима и техничким прописима за ту врсту добра. 
Рекламација: У случају да су извршени радови неодговарајући у смислу квалитета, 
наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, Извођач мора приступити отклањању 
недостатака одмах или најкасније у року од 3 (три) дана од упућивања захтева за 
рекламацију и извршити поправку. Трошкови поправке рекламираних радова иду на терет 
понуђача. 
Гарантни рок: Најмање 2 године од дана комисијске примопредаје изведених радова. 
Рок за завршетак радова: Најдуже 30 календарских дана од дана увођења понуђача у 
посао. Дан увођења понуђача у посао биће записнички констатован. 
Место и време извршења радова: Објекат Завода за трансфузију крви Ниш ул , Булевар 
Зорана Ђинђића 48
Време обављања радова у договору са Заводом (у радно време Завода или после радног 
времена и за време нерадних дана, односно викенда) 

Дана ______________________                                Понуђач _______________________
Подизвођач ____________________

Напомена :Образац  понуде обавезно   попунити 
Уколико  понуђачи  поднесе  заједничку понуду , група понуђача  може  да се определи  да 
образац понуде  потписује  и печатом  оверавају сви понуђачи из групе  понуђача  или 
група  понуђача  може  да овласти једног понуђача  из групе  понуђача   који  ће потписати  
и печатом  оверити образац понуде.
Уколико  понуђач  подноси  понуду  са подизвођачем  овај  образац  потписују  и оверавају  
печатом  понуђача и подизвођача 

М.П.
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VI. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. Закона о 
јавним набавкама, и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати следеће:
1.УСЛОВ - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;
ДОКАЗ: правно лице и предузетнике  -Приложити извод из регистра Агенције за 
привредне регистре,  односно извод из регистра надлежног Привредног суда; (копија без 
обзира на дaтум издавања)                               
Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ сеподноси за сваког 
учесника из групе, у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказе доставља и 
за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 
2.УСЛОВ - 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 животнесредине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре.
ДОКАЗ:законски заступник - приложити уверење из казнене евиденције надлежног суда , 
односно надлежне полицијске управе

Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења(сходно члану 2. 
став1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији („Сл. Лист СФРЈ“ број 5/79) – орган 
надлежан за унутрашње послове општине на чијој је територији то лице рођено и према 
месту пребивалишта;
Напомена : уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих.
Правно лице: за кривична дела организованог криминала – уверење посебног одељења (за 
организовани криминал) Вишег суда у Београду којим се потврђује да понуђач (правно 
лице) није осуђиван з анеко од кривичних дела као члан органозоване криминалне групе; 
Правно лице:за кривична дела против привреде, против заштитеживотне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре уверење Основногсуда
(које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног одељења Вишег суда)  на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да 
понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухват аподатке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је 
поред уверења Основног суда доставити и уверење Више гсуда на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита. 
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Доказ  не може бити старији  од два месеца  пре отварања понуда 

3.УСЛОВ - 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;
ДОКАЗ: правно лице, предзетник, физичко лице – Приложити
1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 

порезе и доприносе и 
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода

1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и 
2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода
Напомена: 
1. Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба 
доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
2. У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из 
групе
3. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за 
подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 
Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања  понуда
4 УСЛОВда је поштовао  обавезе  које произилазе  из важећих прописа заштите на раду , 
запошљавању и  услова рада, заштите средине , као и да нема забрану  обављања делатности  
која је на снази  у време подношења понуде ( чл 75 ст 2  Закона) 

НАПОМЕНА   Испуњеност  обавезних услова заучешће  у поступку  предметн јавне 
набавке, из члана 75 став 1 тачка 1.2.3 Закона као и услов из чл 75 став 2 Закона  за учешће  
у поступку  предметне јавне набавке  понуђач  може да докаже  и достављањем ИЗЈАВЕ   
којом по дпуном  материјалном и кривичном одговорношћу потврђује  да испуњава  услове 
за учешће  у поступку јавне  набавке  дефинисане овом конкурсном документацијом 
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Образац 7 
VII.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

7.1.-ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ 

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 називпонуђача]у 
поступку јавне набавке радова-адаптација дела поткровља  ЈН бр. 16/17,испуњава све услове 
из чл. 75. .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 доспелепорезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4)        Понуђач је поштовао  обавезе  које произилазе  из важећих прописа заштите на раду , 
запошљавању и  услова рада, заштите средине , као и да нема забрану  обављања делатности  
која је на снази  у време подношења понуде ( чл 75 ст 2  Закона) 

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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7.2-.ИЗЈАВАПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ 

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

И ЗЈАВУ

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]
у поступку јавне набавке  набавке радова-адаптација дела поткровља  ЈН бр. 16/17, 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 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) Подизвођач је измирио доспелепорезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4)        Подизвођач је поштовао  обавезе  које произилазе  из важећих прописа заштите на 
раду , запошљавању и  услова рада, заштите средине , као и да нема забрану  обављања 
делатности  која је на снази  у време подношења понуде ( чл 75 ст 2  Закона) 

Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                   

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

Закљућен дана __________________између 
. 1. ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ  - Ниш, 
др Зорана Ђинђића 48 (у даљем тексту:Завод )  ,
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 
2._____________________________________, 
са седиштем у _____________________________, (у даљем тексту: Извођач радова   ),
коју заступа директор ____________________________
матични број: _________, 
телефон и телефакс: ___________________ 
с друге стране
са

Подизвођачима: 
1.______________________________________________________________
(назив, седиште, матични број)

УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ: 
- Завод је спровео поступак јавне набавке мале вредности радова адаптација дела 
поткровља у згради Завода за трансфузију крни Ниш Булевар Зорана Ђинђића 48, у свему у 
складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012, 14/15, 68/15); 
- Извођач радова   је доставио Понуду, број ______, од _________, заведену у Заводу под 
бројем _______ од _______, у свему у складу са Конкурсном документацијом за ЈН бр 16/17; 
- Завод  на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, 16/17 број __________, од 
_______., донео Одлуку о додели уговора број __________, од _______, на основу које је 
изабрао Извођач радова   за извршење предмета јавне набавке за потребе Завода , у свему у 
складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 
(варијанта: заједничка понуда) 
- Извођач радова   је носилац посла следеће групе понуђача 
__________________________________________________________ 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 
(варијанта: понуда са подизвођачем) 
- Извођач радова   је понуду поднео са следећим подизвођачима 
_________________________________________________________ 
- Извођач је следећи део набавке:____________поверио подизвођачу____________. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на 
број подизвођача. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова адаптација дела поткровља у згради Завода за 
трансфузију крни Ниш Булевар Зорана Ђинђића 48,у складу са потребама Завода , у свему 
према усвојеној Понуди Извођача број________, од________, заведена код Наручиоца под 
бројем ________од _______ (у даљем тексту Понуда Извођача) и Техничком спецификацијом 
садржаном у Конкурсној докуменатацији (у даљем тексту уговора: Техничка 
документација), које чине саставни део овог уговора.
ЦЕНА 

Члан 2.
Укупна вредност за радове дефинисане чланом 1. овог Уговора утврђује се у укупном 
износу од ________________________динара без ПДВ-а. 
Укупна вредност стварно изведених радова биће утврђена на основу оверене окончане 
ситуације. 
Јединична цена је фиксна за све време трајања овог уговора. 
У цену из става 1. овог члана није урачунат ПДВ. 
За извршење уговорених радова Извођача обезбеђује материјал и особље. Њихова вредност 
обухваћена је уговореном ценом, односно исплатом вредности из става 2. овог члана. 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3.
Завод се обавезује да вредност стварно изведених радова плати Извођачу, на основу рачуна 
издатог на основу коначног обрачуна, уплатом на текући рачун Извођача 
бр._________________________, у року од ____ дана од дана издавања рачуна.
Извођач је у обавези да рачун са примерком Записника о примопредаји изведених радова и 
коначним обрачуном, достави Заводу , најкасније у року од 5 дана од дана издавања рачуна.
ОБАВЕЗЕ ЗАВОДА 

Члан 4.
Завод се обавезује да: 
- обезбеди услове за извођење неопходних радова; 
- Извођача уведе у посао најкасније у року од 15 дана од дана потписивања овог Уговора; 
- да образује заједничку комисију са задатком да сачини записник за примопредају и 
коначан обрачун изведених радова; 
- плати стварну вредност изведених радова. 

Члан 5.
Завод обезбеђује учешће Стручног надзора, да у његово име и за његов рачун врши надзор 
над извођењем радова који су предмет овог уговора. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 
Члан 6.

Извођач се обавезује да:
- у сарадњи са Заводом  благовремено прибави потребне сагласности и дозволе; 
- у сарадњи са Заводом благовремено пријави надлежном органу датум почетка извођења 
радова
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- уговорну обавезу из члана 1. овог уговора изведе квалитетно;
- организује градилиште на начин који обезбеђује приступ локацији и заштиту околине;
- обезбеди несметан рад запосленима и приступ странкама, заштитуод повреда запослених и 
странака, као и да обезбеди адекватну опрему за рад и заштиту на раду за све ангажоване на 
овим пословима;
- обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу заштите од пожара;
- решењем одреди одговорнолице извођача радова и да о томе обавести Инвеститора у 
писменој форми;
- достави Заводу попуњен евиденциони лист са подацима о запосленима, непосредно
ангажованим на извођењу радова који су предмет овог уговора, као и да без одлагања 
обавештава Завод о свим променама;
- у току извођења радова уредно, по важећим позитивноправним прописима води 
грађевински дневник и грађевинску књигу;
- по завршетку радова уклони своју опрему и сав материјал, који је настао као последица 
извођења предметних радова;
- Инвеститору пре почетка извођења радова достави дефинисану динамику извођења радова 
за сваку календарску недељу и да динамику извођења радова усклади са радним временом 
корисника објектау договору са корисником објекта;
- непосредно учествује у заједничкој комисији за примопредају радова и коначан обрачун и 
изради записника о примопредаји радова и коначног обрачуна;

Члан 7.
Извођач се обавезује да уговорене радове изврши ажурно и квалитетно са довољним бројем 
непосредних извршилаца, у свему у складу са позитивноправним прописима нормативима и 
стандардима чија је употреба обавезна, актима Наручиоца и у складу са овим уговором,
уважавајући правила струке, професионално и савесно. 
Извођач је обавезан да спроведе све мере противпожарне заштите, као и заштите на раду, а 
у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду (’’Службени гласник РС’’, 
бр.101/2005 и 91/2015) и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и 
покретним градилиштима (’’Службени гласник РС’’, бр.14/2009 и 95/2010) и Законом о 
заштити од пожара („Службени гласник РС 111/2009 и 20/2015). 
МЕСТО И РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 8.
Локација на којој ће се вршити адаптација дела поткровља је  у згради Завода за трансфузију 
крни Ниш Булевар Зорана Ђинђића 48. Извођач се обавезује да ће у складу са чланом 1. овог 
уговора извести радове адаптација дела поткровља , у року од ___________ календарских 
дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану, који ће Извођач 
доставити Заводу одмах након закључења уговора. 
Датум увођења у посао Стручни надзор, у име Завода , уписује у грађевински дневник.
У рок за извођење радова из става 2. овог члана урачунати су сви претходни и припремни 
радови. 
Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим ситуацијама: 
- у случају прекида радова који трају дуже од 2 дана, а прекид није изазван кривицом 
Извођача, 
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- ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе; 
- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач, 
- за извођење непредвиђених радова, највише за период колико је неопходно да се изведу 
непредвиђени радови; 
- у случају измене пројектно – техничке документације по налогу Завода . 
Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач у писменој форми подноси Завод у 
року од 3 (три) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека 
рока за завршетак радова. 
Сматра се да је уговорени рок продужен, када уговорне стране закључе Анекс уговора. 
У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да 
уведе у посао више извршилаца, без права на продужење рока за извођење радова и 
захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 
ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.
Гарантни рок за изведене радове адаптација дела поткровља износи _______ године и 
почиње да тече од дана када је извршена примопредаја радова.
УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.
Уколико Извођач не изврши уговорене обавезе у року из члана 8. став 2. овог уговора, у 
обавези је да плати Инвеститорууговорну казну у висини од 0,5%од укупно уговорене 
вредности набавке за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може прећи 
5% од укупно уговорене вредности набавке.
Уколико је Завод због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету 
која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред 
уговорнe   казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете. 
ВИШАК РАДОВА

Члан 11.
Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова 
радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем одмах о томе 
обавести  Стручни надзор и Завод . Извођач ће приступити извођењу вишкова радова, тек по 
претходној сагласности  Завод .
Изведени вишкови радова, који су претходно одобрени од стране Завода , сматрају се 
уговореним радовима према јединичним ценама из Предмера и предрачуна радова усвојене 
понуде Извођача и исти неће утицати на продужетак рока за извођење радова.
НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 12.
Уколико се у току извођења радова појави потреба за непредвиђеним радовима, Извођач је у 
обавези да одмах по уоченој потреби за наведеним радовима, застане са истим и достави 
Заводу преко Стручног надзора, захтев за извођењем непредвиђених радова са предмером и 
предрачуноми роком за њихово извођење.
Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши 
контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и 
доставља Инвеститору своје мишљење, односно детаљно образложење у року од 5 дана од 
дана пријема истог, ради евентуалног покретања поступка јавне набавке чији предмет би 
били непредвиђени радови.
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У случају потребе, због извођења непредвиђених радова, уговорне стране ће одредити нови 
рок зазавршетак  радова.
Надзорни орган није надлежан да без писмене сагласности Завода , одлучује у име 
Инвеститора о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму непредвиђених 
радова.
Извођач може и без претходне сагласности Завода , а уз сагласност Стручног надзора 
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност 
објекта или за спречавање наступања штете, а који су изазвани ванредним или 
неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне 
документације.
Извођач и Стручни надзор су дужни да одмах усмено, а најкасније у року од 24 сата писмено 
од тренутка када наступе околности из става 5. овог члана, о томе обавесте Завод .
ДОДАТНИ РАДОВИ

Члан 13.
Додатни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора и 
уколико Завод захтева да се изведу, биће посебно уговорени у складу са Законом о јавним 
набавкама и под условом да Завод има обезбеђена финансијска средства.
Изведени накнадни и додатни радови од стране Извођача за које није постојала претходна 
сагласност Завода , као и за које није закључен уговор у складу са Законом о јавним 
набавкама, неће бити признати од стране Завода .
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 14.
Извођач је у обавези да након окончања уговорених радова о истом обавести Завод и 
Стручни надзор, а дан окончања радова уписује се у грађевински дневник.
Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 5 дана од дана завршетка 
радова.
Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Завода и 2 (два) представника 
Извођача, од којих један мора да буде одговорно лице извођача које је водило градилиште, 
као и представник Стручногнадзора. 
Комисија сачињава записник о примопредаји изведених радова који потписују сви чланови 
комисије.
Извођач је у обавези да приликом примопредаје радова, Заводу преда комплетну техничку 
документацију са свим неопходним атестима и гарантним листовима.
Уколико изведени радови подлежу техничком пријему, Извођач се обавезује да комисији 
достави сву неопходну документацију и податке о изведеним радовима.
Уколико Завод  приликом примопредаје радова посумња да уграђени материјал и опрема не 
одговарају стандардима и техничким прописима за ту врсту добара, Извођач је дужан да о 
свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и у том случају меродаван је налаз 
овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач преузима потпуну одговорност 
уколико употреби материјал који не одговара стандардима и техничким прописима за ту 
врсту добра. 
Недостатке које утврди Завод у току извођења радова или приликом примопредаје радова, 
Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико уочене недостатке од стране Завода не 
буду отклоњени у року од 5 (пет) дана, Завод ће радове поверити другом лицу о трошку 
Извођача.
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КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
Члан 15.

Коначну вредност изведених радова по уговору, утврђује Комисија за примопредају на 
основу стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног 
извођача радова и стручног надзора и уговорених јединичних цена из понуде које су фиксне 
и непроменљиве.
Комисија за примопредају радова сачинињава и Записник о коначном обрачуну изведених 
радова.

РАСКИД УГОВОРА
Члан 16.

Инвеститор задржава право да једнострано раскине уговор у следећим случајевима:
- уколико Изођач својом кривицом касни са извођењем радова дуже од 10 календарских 
дана рачунајући од дана увођења у посао, као и укулико Извођач не изводи радове у складу 
са пројектно –техничком документацијом или ако неоправдано прекине са извођењем 
радова;
- уколико изведени радови не одговарају прописима, стандардима и техничким прописима 
наведеним у понуди Извођача и уколико није поступио по примедбама Стручног надзора.

Уколико дође до раскида уговора презавршетка уговорених радова чије извођење је било 
предмет овог Уговора, Комисија ће сачинити записник о стварно изведеним радовима до тог 
тренутка и њиховој вредности у складу са уговором.
Овај уговор се може раскинути са отказним роком од 5 дана од дана достављања писменог 
обавештења о отказу другој уговорној страни.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 17.
Извођач се обавезује да истовремено са закључењем уговора, преда Заводу бланко соло 
меницу као средство обезбеђења за добро извршење послау висини од 10% од укупно 
уговорене цене.
Наручилац ће реализовати меницу за добро извршење посла уколико изабрани понуђач не 
испуњава своје уговорне обавезе.
Извођач се обавезује да Заводу  даном техничког пријема и примопредаје радова, преда 
меницу на износ од 5 % од вредности стварно изведених радова, по коначном обрачуну, 
каосредство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року.
Наручилац ће реализовати меницу за отклањање недостатка у гарантном року уколико 
Извођач у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца, не усклади квалитет 
уграђене опреме, односно материјала и квалитет изведених радова са захтевима Наручиоца.
Рок важења менице из става 1. овог члана је 30 дана дуже од дана истека рока важења 
уговора. 
Рок важењаменице из става 3.овог члана је 30 дана дуже од дана истека гарантног роказа 
изведене радове.
Извођач се обавезује да уз менице из става 1. и 3. овог члана преда и копије картона са 
депонованим потписима овлашћених лица Извођача, Извод Народне банке Србије да је 
меница регистрованаили захтев за регистрацију менице, као и овлашћење Наручиоцу да 
менице може попунити у складу са овим уговором.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.

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

Члан 19.
Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.
Уколико је датум потписивања уговорних страна различит, уговор ступа на снагу даном 
потписивања уговорне стране која га је касније потписала.

Члан 20.
Овај Уговор је сачињен у 4(четири) примерака, од којих по 2(два) примерка задржава свака 
уговорна страна.
Извршилац

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
Извршилац
                                                                                                                    Наручилац

                                                                                 Завод за трансфузију крви  Ниш

____________________________                                         ___________________________
                                                                                                       Др  Весна Кнежевић
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Образац   9

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ  ПОНУДЕ
(овај образац није неопходно попунити)

У складу са чланом 61.и 88. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
124/12,14/15,68/15) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања обавезниху слова (Службени гласник
29/13) у Обрасцу трошкова припрема понуде понуђач може приказати трошкове израде 
узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средстава обезбеђења.

Р. бр. Врстатрошкова Износ

1. Трошкови ___________________________ ___________динара

2.
Трошкови прибављања средстава обезбеђења 
(банкарске гаранције, менице ...)

_____________динара

На основу члана 88.став 2. Закона о јавним набавкама, трошкове припреме и подношења 
понуде сноси искључиво понуђач  и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

На основу члана 88.став 3. Закона о јавним набавкама, ако је поступак јавне набавке 
обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу 
надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким 
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом 
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

У _______________ дана ______ 2017.године
                                                                                                 Овлашћено лице

_________________________

МП
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Образац 10

X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Предмет јавне набавке: ______________________________

Број јавне набавке:16/17

Понуђач: ______________________________________

Датум: ________________________________________

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 
124/2012,14/15,68/15), под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да 
сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима.

Давалац изјаве - овлашћено лице

______________________________

Број личне карте и место издавања

______________________________

Својеручни потпис

_____________________________

М. П.
НАПОМЕНА: У случају  постојања основане сумње  у истинитост  изјаве  о независној 
понуди  ,  наручилац  ће одмах  обезбедити  организацију  надлежну  за заштиту  
конкуренцијеОрганизација надлежна  за заштиту конкуренције  , може  понуђачу, односно  
заинтересованом лицу  изрећи меру забране учешћа  у поступку  јавне набавке  ако утврди 
да је понуђач,  осносно заинтересиовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке  у смислу  закона којим се уређује заштита конкуренције.Мере забране  учешћа у 
поступку  јавне набавке може трајати  до 2 године .Повреда конкуренције  представља 
негативну референцу , у смислу чл 82 став 1 тачка 2 ЗЈН 
Уколико понуду подноси група понуђача  , Изјава мора бити  потписана  од стране  лица  
сваког  понуђача  из групе  понуђача  и оверена печатом .
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Образац  11

XI   И З Ј А ВА   
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 16 /17 дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор, доставити 
-Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла са меничним 
овлашћењем у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. 
Меница се доставља приликом закључења уговора. 
Уз меницу достављам и копије картона са депонованим потписима овлашћених лица 
понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са уговором 
Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока за реализацију уговора. Уколико 
се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност 
гаранције ће се продужити. 
Меница је неопозива и платива на први позив без приговора и не садржати додатне услове 
за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је 
одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Соло меница 
садржи потпис и печат понуђача. 
Меница је регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ уз меницу 
доставићу копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из 
регистра Народне банке Србије. 
Завод ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач 
не извршава уговорене обавезе у уговореном року, под уговореним условима и на 
уговорени начин, а у случају да се повреде уговора и поред опомене наручиоца, понове. 
-Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року са 
меничним овлашћењем у висини од 5% од укупне вредности стварно изведених радова без 
ПДВ-а, утврђених на основу оверене окончане ситуације. 
Извођач се обавезује да, након предаје рачуна Заводу , истовремено преда бланко соло 
меницу за отклањање грешака у гарантном року .Бланко соло меница ће бити безусловна, 
платива на први позив, без протеста и не може садржати додатне услове за исплату, краће 
рокове од рокова које је одредио Завод , мањи износ од оног који је одредио Завод или 
промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница садржи потпис и 
печат понуђача. 
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Уз меницу ћу доставити и копије картона са депонованим потписима овлашћених лица 
понуђача, као и овлашћење Заводу да меницу може попунити у складу са уговором . 
Менице је регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ уз меницу 
достављамо копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод 
из регистра Народне банке Србије. 

Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења које је предвиђено конкурсном 
документацијом обавеза је носиоца посла (овлашћеног представника групе понуђача). Рок 
важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. Уколико се током трајања 
уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност гаранције ће се 
продужити. 
Завод може реализовати меницу за отклањање недостатка у гарантном року уколико 
понуђач у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Завода , не усклади квалитет 
уграђеног материјала и квалитет извршених радова са захтевима Завода . 

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 
образац.
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Образац 12

XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р.б
р.

РАДОВИ 
Ј. 

мере
Кол.

Јединичн
а

ценабез 
ПДВ-а

Јединична
ценаса 

ПДВ-ом

Укупнац
ена

без ПДВ-
а

Укупнац
ена

са ПДВ-
ом

1 2 3 4 5 6 7(4х5) 8(4х6)

1.Израда унутрашњих преградних зидова од гипс картон плоча.

Набавка материјала, испорука и 
израда унутрашњих преградних 
зидова дебљине d = 125 mm 
обострано двоструко 
обложених

m² 96

Набавка материјала, испорука и 
израда унутрашњих преградних 
зидова дебљине d = 125 mm 
обострано двоструко 
обложених

m² 27

Набавка материјала, испорука и 
израда унутрашњих преградних 
зидова дебљине d = 125 mm 
обострано двоструко 
обложених (са једне стране 
обложен влагоотпорним гипс 
картон плочама и то са стране 
купатила а са друге стране 
стандардним гипс картон 
плочама)

m² 24

2 Молерско фарбарски радови m² 160

3

Термоизолатерски радови 
кровног покривача m² 420

4 Монтажа AMF плафона m² 190

5.Облагање подова

Набавка материјала, облагање 



подова ламинатом (пливајући 
под) дебљине 8mm у дезену по 
избору инвеститора.

- Пажљива монтажа подне 
облоге ламината са предходном 
уградњом сунђерасте подлоге 
за ламинат (филц фолија) у 
свему по упутствима 
проивођача. m² 140,oo

Набавка материјала, уградња 
паркет лајсни

-Пажљива монтажа угаоних 
лајсни у дезену ламината по 
избору инвеститора у свему по 
упутствима произвођача.

m¹ 100,oo

6.Керамичарски радови

Набавка материјала облагање 
зидова керамичким плочицама 
са фуговањем, плочице морају 
бити прве класе домаће 
производње у тону и дезену по 
избору инвеститора. m² 28,оо

Набавка материјала облагање 
подова керамичким плочицама 
са фуговањем, плочице морају 
бити прве класе домаће 
производње у тону и дезену по 
избору инвеститора. m² 20,oo

Набавка материјала и израда 
сокле од керамичких плочица 
са фуговањем плочице морају 
бити прве класе домаће 
производње у тону и дезену по 
избору инвеститора.. m¹ 12,oo



7

Столарски радови

Дим 70/205

Дим 80/205

Дим 90/205

Ком

Ком

ком

4,00

4,00

1,00

8
Изолатерски  радови

Пауш. 9

9

Инсталацијеводовода и 
канализације Пауш.

10.Електроинсталације

Набавка, испорукаматеријала, 
израда , монтажа, повезивање и 
испитивање комплет разводне 
табле у свему према 
једнополном шемом. Разводну 
таблу израдити од два пута 
декапираног лима дебљине 2мм 
обојеним основном и 
заштитном бојом. Опрему 
монтирати на пертинекс плочи 
дебљине 6мм и опрему 
заштитно изоловати. Унутар 
табеле обележити струјне 
кругове , а таблу снабдети 
једнополном шемом и Елзет 
бравицом са кључем. Плаћа се 
матерјал и радна снага по 
комаду. 

Састав РТ

Гребенаста склопка ГС-40-10

Аутоматски осигурач МЦ32-
10А

Топл.аутоматски осигурач 

Ком. 1

9



МЦ32-16А

Редне стезаљке, проводници 
П/Ф , за шемирање , натписне 
плоче , уводници и остали 
припадајући матерјал. Све 
комплет матерјал и радна снага.

Свега РТ

10

Набавка, испорукаматеријала, 
полагање , повезивање и 
испитивање напојног кабла 
типа PP00-Y-5x6m m¹ 
положеним у зиду испод 
малтера, од МРО до ормана РТ. 
Плаћа се матерјал и радна снага 
по метру дужном.

PP00-Y-5x6m m¹ Мет. 36

Мерења отпора изолације 
инсталационих водовода, 
мерења отпора петље , 
осветљења и израда 
одговарајућих атеста

Пауш.

Набавка, испорука матерјала и 
израда сијаличног 
места(обичног , серијског и 
наизменичног) проводником 
типа PP-Y-4x1,5mm¹
положеним делом у зиду испод 
малтера а делом у кнауф зиду 
дужине 20. У цену урачунати и 
прекидаче који ће се монтирати 
у зиду на висини 1,5м од пода. 
У цену урачунати и остали 
инсталациони матерјал. Плаћа 
се матерјал и радна снага по 
комаду.

Ком.

32

Набавка, испорука матерјала, 
монтажа ,  повезивање и 
испитивање светиљки 
комплетно опремљене. 



Флуоресцентне светиљке су са 
двостраним ожичењем и 
монтираће се на плафону 
прибором за монтажу или у 
цену урачунати светлосни 
извор, предспојне направе за 
одређену врсту споја, прибор за 
вешање светиљки и остали 
ситан изолациони матерјал. 
Плаћа се матерјал и радна снага 
по комаду.

Састав светиљки:

-Флуоресентне светиљке-
уградна FS-4x18W лед диоде

-Коса светиљка ZA-15-60W

Избор светиљки врши сам 
инвеститор

ком 28

4

Набавка, испорука матерјала и 
израда монофазног  утичног 
места проводником PP-Y-
3x2,5mm¹положеним делом у 
зиду испод малтера, делом у 
кауф зиду просечне дужине 
28м. У цену урачунати и 
монофазне утичнице типа 
Легранд са контактом за 
уземљење и монтираче се у 
зиду на 0,6м од пода и у поду. У 
цену урачунати остали 
инсталациони матерјал. Плаћа 
се матерјал и радна снага по 
комаду.

ком 20

Набавка, испорука матерјала и 
израда трофазног утичног места 
проводником типа PP-Y-
5x2,5mm¹ , положеним у зиду 
испод малтера просечне дужине 
15м. У цену урачунати и 



продужну утичницу  са 
контактом за уземљење и нулом 
и монтираче се у зиду на 
висини 0,6м од пода. У цену 
урачунати остали инсталациони 
матерјал. Плаћа се матерјал и 
радна снага по комаду.

ком 1

Набавка, испорука матерјала , 
повезивање и испитивање 
проводника типа УТП 2*4*0,8 у 
гибљивим пластичним цевина 
32 положеним делом у кауф 
зиду. Кабл служи за повезивање 
компијутерске утичнице и РАК 
ормана. Плаћа се матерјал и 
радна снага по метру дужном. 
УГР 2*4*0,8/32

Пауш.

Израда пројектне 
документације     7% 
предрачунске вредности

Стручни надзор 2% 
предрачунске вредности

Непредвиђени трошкови 10 %

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом за 2017 годину је: 

Издвојени трошкови који чине укупну понуђен уцену (царине, превоза, осигурања, 
израде, монтаже и др.) 

Датум:                             М.П.                                                         Потпис понуђача

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:
1.Подреднимбројем 5 – уписатијединичнуценубез ПДВ–а;
2.Подреднимбројем 6 – уписатијединичнуценуса ПДВ–ом;
3.Подреднимбројем 7 - уписатиукупнуценубез ПДВ-а;
4.Подреднимбројем 8 – уписатиукупнуценуса ПДВ-ом.
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Образац 13

XIII- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИЈАЦИЈА

Позиција Опис радова Јед. мере количина Јединича 
цена

укупно

01
Израда унутрашњих преградних зидова од гипс картон плоча.

01-01 Набавка материјала, испорука и израда 
унутрашњих преградних зидова дебљине d = 
125 mm обострано двоструко обложених од:
- стандардних гипс картонских плоча, дебљине 
плоче d = 12.5 mm (2+2 плоче) 
произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкара
ктеристика и истог квалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима.
- Једноструке подконструкције од поцинкованих 
CW и UW  профила 75  mm, дебљине лима d = 0.60 
mm намаксималномразмакуод 62.50 cm 
произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкара
ктеристика и истогквалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима.
- Испуне од полутврде универзалне изолационе
камене вуне  d = 5 cm произођачаKnauf insulation 
типNatur Board fit  или другог произвођача истих 
карактеристика и истог квалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима.
- На UW профиле поставити заптивну изолациону 
траку.
- Углове обрадити заштитним перфорираним 
алуминијумским угаоним лајснама.
-  Спојеве бандажирати бандаж траком 
одстакленихвлаканасаиспуномспојевамасомзаиспу
нуKnaufFugenfilerилидругогпроизвођачаистихкара
ктеристика и истог квалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима.

m² 96,оо
01-02 Набавка материјала, испорука и израда 

унутрашњих преградних зидова дебљине d = 
125 mm обострано двоструко обложених од:
- Влагоотпорних гипс картонских плоча, дебљине 
плоче d = 12.5 mm (2+2 плоче) 
произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкара
ктеристика и истог квалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима.
- Једноструке подконструкције од поцинкованих 
CW и UW  профила 75  mm, дебљине лима d = 0.60 
mm намаксималномразмакуод 62.50 cm 
произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкара
ктеристика и истогквалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима.
- Испуне од полутврде универзалне изолационе 
камене вуне  d = 5 cm произођачаKnauf insulation 



типNatur Board fit  или другог произвођача истих 
карактеристика и истог квалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима.
- На UW профиле поставити заптивну изолациону 
траку.
- Углове обрадити заштитним перфорираним 
алуминијумским угаоним лајснама.
-  Спојеве бандажирати бандаж траком 
одстакленихвлаканасаиспуномспојевамасомзаиспу
нуKnaufFugenfilerилидругогпроизвођачаистихкара
ктеристика и истог квалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима.

m² 27,oo
01-03 Набавка материјала, испорука и израда 

унутрашњих преградних зидова дебљине d = 
125 mm обострано двоструко обложених (са 
једне стране обложен влагоотпорним гипс 
картон плочама и то са стране купатила а са 
друге стране стандардним гипс картон 
плочама) од:
- Влагоотпорних  гипс картонских плоча (са 
стране купатила), дебљине плоче d = 12.5 mm (2 
плоче) 
произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкара
ктеристика и истог квалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима.
- Стандардних гипс картонских плоча, дебљине 
плоче d = 12.5 mm (2 плоче) 
произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкара
ктеристика и истог квалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима.
- Једноструке подконструкције од поцинкованих 
CW и UW  профила 75  mm, дебљине лима d = 0.60 
mm намаксималномразмакуод 62.50 cm 
произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкара
ктеристика и истогквалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима.
- Испуне од полутврде универзалне изолационе 
камене вуне  d = 5 cm произођачаKnauf insulation 
типNatur Board fit  или другог произвођача истих 
карактеристика и истог квалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима.
- На UW профиле поставити заптивну изолациону 
траку.
- Углове обрадити заштитним перфорираним 
алуминијумским угаоним лајснама.
-  Спојеве бандажирати бандаж траком 
одстакленихвлаканасаиспуномспојевамасомзаиспу
нуKnaufFugenfilerилидругогпроизвођачаистихкара
ктеристика и истог квалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима.

m² 24,oo

02 Монтажа AMF плафона
``

02-01 Набавка и монтажа спуштеног 



плафонаодправилноперфориранихминералнихпло
чатипа AMF ECOMIN Filigranпроизвођача AMF 
Немачкаилидругогпроизвођачаистихкарактеристи
ка и истог квалитета у свему према важећим 
стандардима и прописима. Тип уградње је Ц ( C ) , 
димензијеплочасу 600х600 mm, дебљина 13 mm. 
Уградњу у свему вршити по упутству и правилима 
произвођача. m² 160,oo

03
Молерско фарбарски радови

03-01 Набавка материјала, глетовање и бојење 
зидних површина
-Глетовање зидних површина (малтерисаних и 
зидоваод ГК плоча) у 
двананосаглетмасомGletolinпроизвођача Maxima 
илидругогпроизвођачаистих карактеристика и 
истог квалитета у свему према важећим 
стандардима и прописима.
-Брушење зидних површина брусним папиром и 
припрема за бојење.
-Бојење предходно припремљених 
зиднихповршина у 
двапремазаполудисперзивномбеломбојомMaxipolп
роизвођача Maxima  
илидругогпроизвођачаистихкарактеристика и 
истог квалитета у свему према важећим 
стандардима и прописима.

m² 420,oo

04
Термоизолатерски радови кровног покривача

04-01 Набавка материјала, термоизолација кровног 
покривача термоизолацијом од стиропора 
d=5cm/17гр.и каменом вуном d=5cm.Начин 
уградње:
- полагање стиропорних плоча на кровну 
површину са доње стране између рогова, плоче 
причврстити шрафљењем а спојеве табли 
испунити нискоекспандирајућом пурпеном. Преко 
стиропорних табли уградити влагонепропусну-
паропросну парну брану.
-Полагање полутврде универзалне изолационе 
камене вуне  d = 5 cm произођачаKnauf insulation 
типNatur Board fit  или другог произвођача истих 
карактеристика и истог квалитета у свему према 
важећим стандардима и прописима испод парне 
бране између рогова и фиксирање табли 
унакрсним везивањем жицом.

m² 190,oo
05

Облагање подова

05-01 Набавка материјала, облагање подова ламинатом 
(пливајући под) дебљине 8mm у дезену по избору 
инвеститора.
- Пажљива монтажа подне облоге ламината са 



предходном уградњом сунђерасте подлоге за 
ламинат (филц фолија) у свему по упутствима 
проивођача. m² 140,oo

05-02 Набавка материјала, уградња паркет лајсни
-Пажљива монтажа угаоних лајсни у дезену 
ламината по избору инвеститора у свему по 
упутствима произвођача. m¹ 100,oo

06
Керамичарски радови

06-01 Набавка материјала облагање зидова керамичким 
плочицама са фуговањем, плочице морају бити 
прве класе домаће производње у тону и дезену по 
избору инвеститора. m² 28,оо

06-02 Набавка материјала облагање подова керамичким 
плочицама са фуговањем, плочице морају бити 
прве класе домаће производње у тону и дезену по 
избору инвеститора. m² 20,oo

06-02 Набавка материјала и израда сокле од керамичких 
плочица са фуговањем плочице морају бити прве 
класе домаће производње у тону и дезену по 
избору инвеститора.. m¹ 12,oo

07
Столарски радови

07-01 Набавка и 
уградњаједнокрилнихвратаодалуминијумскихпро
филабезтермопрекида, у 
бојиалуминијума.Испунакрилајеодпанела
састављеногоддваалуминијумскаравналимасаиспу
номодполиуретана д=2цм, у 
бојиалуминијума..Вратасуснабдевенапотребнимок
овом, механизмомзаотварање, затварање и
закључавањекључем.

Дим 70/205
Дим 80/205
Дим 90/205

Ком
Ком
ком

4,оо
4,00
1,00

08
Изолатерски  радови

08-01 Израдахидроизолацијепрекобетонскеподлогеизнад
тла. Изолацијурадитипрекопотпуносуве и 
чистеподлоге. Хладнипремазбитулит ""А"" нанети
четкомилипрскањем, натемпературивишојод 10 
степени. 
Варењебитуменскихтраицаизвестизагревањемтрак
епламеникомсаотворенимпламеном, 
размекшавањембитуменскемасеповршинекојаселе
пи и слепљивањемсопственоммасомзаподлогу. 
Тракузалепитицеломповршином, сапреклопима 10 
цм, посебнупажњупосветитиварењуспојева. 
Хидроизолацијуизвестиодследећихслојева:
- хладанпремазбитулитом ""А"" - Кондор 4, 
варензаподлогу - Кондор 4, варензапретходнислој 
и померенза 50 цм. -



дваслојаполиетиленскефолије, УРСА СЕЦО 500
m¹ 9,oo

09
Инсталацијеводовода и канализације

09-01 ИзрадаинсталацијаводоводаканализацијезадваЊЦ
еа .У 
ценуурачунатикомплетразводинсталација,везунап
остојећеинсталиције и уградњукомплетсанирарије 
( ЊЦ шоља, умиваиник, водоктлић, славине, 
држчипескира и таолетпапира)
Ценалепаушалнозакомплетнерадове.

Пауш.

10 Електроинсталације

10-01 Набавка, испорукаматеријала, израда , монтажа, 
повезивање и испитивање комплет разводне табле 
у свему према једнополном шемом. Разводну 
таблу израдити од два пута декапираног лима 
дебљине 2мм обојеним основном и заштитном 
бојом. Опрему монтирати на пертинекс плочи 
дебљине 6мм и опрему заштитно изоловати. 
Унутар табеле обележити струјне кругове , а таблу 
снабдети једнополном шемом и Елзет бравицом са 
кључем. Плаћа се матерјал и радна снага по 
комаду. 
Састав РТ
Гребенаста склопка ГС-40-10
Аутоматски осигурач МЦ32-10А
Топл.аутоматски осигурач МЦ32-16А
Редне стезаљке, проводници П/Ф , за шемирање , 
натписне плоче , уводници и остали припадајући 
матерјал. Све комплет матерјал и радна снага.

Свега РТ

Ком. 1
9

10

10-02 Набавка, испорукаматеријала, полагање ,
повезивање и испитивање напојног кабла типа 
PP00-Y-5x6m m¹ положеним у зиду испод малтера, 
од МРО до ормана РТ. Плаћа се матерјал и радна 
снага по метру дужном.

PP00-Y-5x6m m¹ Мет. 36

10-03 Мерења отпора изолације инсталационих 
водовода, мерења отпора петље , осветљења и 
израда одговарајућих атеста

Пауш.



10-04 Набавка, испорука матерјала и израда сијаличног 
места(обичног , серијског и наизменичног) 
проводником типа PP-Y-4x1,5mm¹ положеним 
делом у зиду испод малтера а делом у кнауф зиду 
дужине 20. У цену урачунати и прекидаче који ће 
се монтирати у зиду на висини 1,5м од пода. У 
цену урачунати и остали инсталациони матерјал. 
Плаћа се матерјал и радна снага по комаду.

Ком.

32

10-05 Набавка, испорука матерјала, монтажа ,  
повезивање и испитивање светиљки комплетно 
опремљене. Флуоресцентне светиљке су са 
двостраним ожичењем и монтираће се на плафону 
прибором за монтажу или у цену урачунати 
светлосни извор, предспојне направе за одређену 
врсту споја, прибор за вешање светиљки и остали 
ситан изолациони матерјал. Плаћа се матерјал и 
радна снага по комаду.
Састав светиљки:
-Флуоресентне светиљке-уградна FS-4x18W лед 
диоде
-Коса светиљка ZA-15-60W
Избор светиљки врши сам инвеститор

ком 28

4

10-06 Набавка, испорука матерјала и израда монофазног  
утичног места проводником PP-Y-3x2,5mm¹
положеним делом у зиду испод малтера, делом у 
кауф зиду просечне дужине 28м. У цену урачунати 
и монофазне утичнице типа Легранд са контактом 
за уземљење и монтираче се у зиду на 0,6м од пода 
и у поду. У цену урачунати остали инсталациони 
матерјал. Плаћа се матерјал и радна снага по 
комаду.

ком 20
10-07 Набавка, испорука матерјала и израда трофазног 

утичног места проводником типа PP-Y-5x2,5mm¹, 
положеним у зиду испод малтера просечне дужине 
15м. У цену урачунати и продужну утичницу  са 
контактом за уземљење и нулом и монтираче се у 
зиду на висини 0,6м од пода. У цену урачунати 
остали инсталациони матерјал. Плаћа се матерјал 
и радна снага по комаду. ком 1

10-08 Набавка, испорука матерјала , повезивање и 
испитивање проводника типа УТП 2*4*0,8 у 
гибљивим пластичним цевина 32 положеним 
делом у кауф зиду. Кабл служи за повезивање 
компијутерске утичнице и РАК ормана. Плаћа се 
матерјал и радна снага по метру дужном. УГР 
2*4*0,8/32

Пауш.

Израда пројектне документације     7% предрачунске вредности



Стручни надзор 2% предрачунске вредности

Непредвиђени трошкови 10 %

УКУПНО 

Напомена: Пре подношења понуде, понуђач је у обавези да обиђе локацију и да након 
њеног обиласка стране обострано потпишу Записник о обиласку локације

                                                                                                                                         

Датум:                             М.П.                                                         Потпис понуђача
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ОБРАЗАЦ БР. 14

- ЗАПИСНИК О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ
Завод за трансфузију крви Ниш  Булевар др  Зорана Ђинђића 48

Сачињен дана ____.____.2017. године у просторијама Завода за трансфузију крви Ниш 
Увид у локацију на којој ће се вршити адаптација дела поткровља у објекту Завод за 
трансфузију крви Ниш  Булевар др  Зорана Ђинђића 48, 

извршио је овлашћени представник 
(име и презиме овашћеног лица предузећа уписти читко штампаним словима) 

предузећа_________________________________________________________________ 
(навести назив понуђача, уписти читко штампаним словима) 

на основу Овлашћења, број ________________________ од ___.___.2017. године, 

дана ____.____.2017. године, у времену од ________до________. 

Увид је извршен у присуству овлашћеног лица Завода за трансфузију крви Ниш 
___________________________________________________________________ 
(име и презиме овлашћеног лица Наручиоца уписти читко штампаним словима). 

Место и датум____________
Овлашћени представник понуђача 

__________________________________________ 
(име, презиме штампаним словима и потпис) 

М.П
(печат понуђача)

Овлашћени представник Наручиоца 
_________________________________________ 
(име, презиме штампаним словима и потпис) 

                                                                                    М.П                   
                                                                             (печат Наручиоца) 

Напомена: 
Записник о обиласку локације потписује се у два примерка од којих један задржава 
Наручилац, а други Понуђач. 
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I.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ





1.Подаци о наручиоцу:

Завод за трансфузију крви Ниш

Седиште наручиоца :Булевар Зорана Ђинђића 48

Интернет страница наручиоца www.transfuzijanis.rs

Шифра делатности:8690;

Матични број: 06852190; 

ПИБ:100335220; 

Текући рачун:840-570661-98; 

Тел/фаx 018 4533 106 



2-Врста наручиоца – здравство



3. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности  -  

Јавна набавка се спроводи у о поступку јавне набавке мале вредности , на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15,68/15) и  чл 2 Правилника о обавезним  елементима  конкурсне докуметнације  у поступцима јавних набавки  и начина доказиовања  испуњености  услова ( Сл гласник РС  број 29/2013 и бр 104/13) припремњена је конурсна докуметнација  за предметни поступак  јавне набавке  мале вредности , означене као ЈН 16/17



4.Опис предмета набавке , назив  и ознака  из општег речника набавке: адаптација дела поткровља . Ознака  из општег речника набавке : 45262700

	

5 Опис партије уколико је набавка обликована у више партија Јавна набавка није  обликована по партијама



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 Не спроводи се резервисана јавна набавка.



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

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

10- Право учешћа –                                                                                                                                            Право учешћа  имају понуђачи који  испуњавају  услове за учешће у поступку  предвиђен . 75 и 76 Законао јавним набавкама , на начин дефинисан  конкурсном докуметацијом 
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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 Завода за трансфузију крви Ниш www.transfuzijanis.r .Непосредно преузимање на адресу Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48, у периоду од 08,00-14,00 часова



12. Начин подношење понуда и рок :

Рок за подношење понуда је до 12.04.2017 год  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 отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара .Понуде се достављајау на адресу Завода за трансфузију крви Ниш Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48, са назнаком - Не отварати - Понуда за  радове   – адаптација дела поткровља    – број ЈН  16/17

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  12.04.2017  до 08,30часова

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 

13. Место , време и начин отварања  понуда :

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, тј 12.04.2017  у 09,00 ч . Отварање понуда ће се обавити у  ул Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48

14.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.



15. 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 објавити на Порталу јавних набавки  у року од три дана од дана њеног доношења

16. Контакт особа:Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од 08:00 до 14:00 часова на бројеве телефона:018/4533-106– особа за контакт Милош  Илић и Саша Миленковић
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II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ



2.1 Опис предмета јавне набавке: - Набавка радова  –адаптација дела поткровља    Ознака  из општег речника набавке :45262700



2.2.Назив и ознака из општег речника набавке 

Предметна јавна набавка је  набавка радова  –адаптација дела поткровља    



Набавка није  обликована  у више партија .

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације. 
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III. УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Предмет јавне набавке: набавка радова  –адаптација дела поткровља    ЈН16/17

Уколико се понуђач не придржава  упутстава и недостави  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  :

· 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

· да су фасцикле  такве да омогућавају  потпуни преглед  докуметнације, чак и ако  се докуметн 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 до 12.04.2017 до  8.30 часова 

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 8.30часова. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08,30 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.
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Понуде се достављају у запечаћеној коверти са назнаком:ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  РАДОВА  –адаптација дела поткровља    16/17   - НЕ ОТВАРАТИ ,препорученом пошиљком или лично на адресу:Завод за трансфузију крви  Нишул  Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48

Отварање благовремено приспелих понуда је јавно, у просторијама наручиоца, , након истека рока за подношење понуда (12.04.2017.године сапочетком у 09.00).

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.

Обавезна садржина понуде:

-Образац понуде – Понуђач је обавезан да образац  попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац.

-Општи подаци о подизвођачуПонуђач је обавезан да образац  попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац ( уколико подноси понуду са подизвођачем )

-Општи подаци о учешћу у заједничкој  понуди -Понуђач је обавезан да образац  попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац ( уколико подноси заједничку понуду )

-Понуда за набавку - Понуђач је обавезан да образац  попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује тачност података унетих у образац

-Понуђач је у обавези да достави доказ о испуњености услова из члана 75.ст. 1. Закона или Образац изјаве којом  понуђач  под  пуном материјалном и кривичном одговорношћу  потврђује да испуњава  услове осим услова из чл 75 став 1 тачка 5 Закона о јавним набавкам.

Понуђач није дужан да доставља Извод о регистрацији привредног субјекта од Агенције за привредне регистре, јер су подаци из истог јавно доступни на интернет страници Агенције. 

-Модел уговора -Понуђач је обавезан да модел уговора  попуни, потпише и овери печатом на прописаном месту, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

-Образац изјаве о независној понуди(попуњен , оверен печатом и потписан од странеовлашћеног лица на посебно предвиђеном месту); 

-Образац  структуре цена(попуњен , оверен печатом и потписан од странеовлашћеног лица на посебно предвиђеном месту);

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

- Изјава о  достављању захтеваних средстава финансијског обезбеђења

-Овлашћење за заступање уколико обрасце и изјаве који чине саставни деопонуде, потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. 
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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. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ ТАКВА ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА, УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА

Предмет јавне набавке није обликован у  више партија. 



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 поступак јавне набавке –радова  –адаптација дела поткровља    ЈН 16/17

-или „Допуна понуде за поступак јавне набавке, - радова  –адаптација дела поткровља    ЈН 16/17

-или „Опозив понуде за поступак јавне набавке - радова  –адаптација дела поткровља    ЈН 16/17
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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; 

7/49



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

Рок плаћања је________________од дана  извршених радова  , на основу докумената који испоставља понуђач.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача 

Понуђачу  није дозвољено да захтева аванс

Гаранција _________________не може  бити  краћа од 2 године  од дана  извршене услуге 

Рок за извршење радова  не  може бити дужи  од _______дана од дана _____

Рок важења понуде не може бити краћи од  30 дана  од дана отварања  понуда

У случају  истека рока важења понуде, наручилац је дужан  да у писменом  облику затражи  од понуђача  продужење рока  важења понуде

Понуђач који  прихвати  захтев за продужење рока важења   не може  мењати понуду 

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.

Цена је фиксан  и не може се  мењати

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.
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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  

13.1 Бланко соло меница као средство обезбеђења за озбиљност понуде са меничним овлашћењем у висини од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 

Меница се доставља уз понуду. 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока важења понуде. 

Понуђач ће, уз своју понуду, приложити бланко соло меницу, менично овлашћење у висини од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, картон депонованих потписа и извод из регистра Народне банке Србије (резултат претраге регистра меница и овлашћења НБС) или захтев за регистрацију менице, као доказ да је приложена меница регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. 

Понуда која није осигурана бланко соло меницом, меничним овлашћењем, картоном депонованих потписа и изводом из Регистра меница НБС или захтевом за регистрацију менице биће одбијена од стране наручиоца као неприхватљива. 

Бланко соло меница и менично овлашћење, као средство финансијског обезбеђења, ће изабраном понуђачу бити враћена након закључења уговора, а после достављања доказа (копије предате менице на 10% са потписом лица које је исту преузео) да је Наручиоцу предата меница у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Меница ће бити реализована у следећим случајевима: 

а) ако понуђач своју понуду повуче за време важења понуде или, 

б) у случају да изабрани понуђач не закључи уговор са наручиоцем или наручиоцу не достави меницу за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. 

13.2. Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла са меничним овлашћењем у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. 

Меница се доставља приликом закључења уговора. 

Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са уговором 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока за реализацију уговора. Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност гаранције мора се продужити. 

Меница мора бити неопозива и платива на први позив без приговора и не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра Народне банке Србије. 
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Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења које је предвиђено конкурсном документацијом обавеза је носиоца посла (овлашћеног представника групе понуђача). 

Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не извршава уговорене обавезе у уговореном року, под уговореним условима и на уговорени начин, а у случају да се повреде уговора и поред опомене наручиоца, понове. 

13.3. Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року са меничним овлашћењем у висини од 5% од укупне вредности стварно изведених радова без ПДВ-а, утврђених на основу оверене окончане ситуације. 

Извођач се обавезује да, након предаје рачуна организационој јединици Наручиоца, истовремено преда бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року .Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, без протеста и не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. 

Понуђач уз меницу доставља и копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са уговором . Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ понуђач уз меницу доставља копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра Народне банке Србије. 

Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења које је предвиђено конкурсном документацијом обавеза је носиоца посла (овлашћеног представника групе понуђача). Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност гаранције мора се продужити. 

Наручилац ће реализовати меницу за отклањање недостатка у гарантном року уколико понуђач у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца, не усклади квалитет уграђеног материјала и квалитет извршених радова са захтевима Наручиоца. 

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
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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 16/17“, на телефакс:  018-4533-260, 4533-259, 4533-106, 4536-882 или e-mail: ztknis@medianis.net

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. 
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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 понудио  краћи рок извршења радова , уколико су доставили исти рок    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 
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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); 
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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.

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
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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.
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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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IV ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Образац  4.1





		

ОПШТИ ПОДАЦИ  О ПОНУЂАЧУ







		НАЗИВ ПОНУЂАЧА



		



		АДРЕСА ПОНУЂАЧА 



		



		ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ 

	

		



		 e- mail  за пријем  и потврду 

пријема документације из  поступка  

 сходно члану 20 ЗЈН 



		



		Телефон 



		



		Телефакс 



		



		Порески број понуђача ( 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 4.2



Понуду дајем 

		А) САМОСТАЛНО



		Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ



		В)   КАО ЗАЈЕДНИЧКУ  ПОНУДУ







Напомена : Заокружити начин  давања понуде и уписати  податке под а) б) и  в)



Образац 4.3



		

ОПШТИ ПОДАЦИ  О ПОДИЗВОЂАЧУ 







		НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 



		



		АДРЕСА ПОНУЂАЧА



		



		ИМЕ ОСОБЕ ЗА  КОНТАКТ

	

		



		Телефон 



		



		Телефакс 



		



		Порески број понуђача ( ПИБ ) 



		



		Матични број понуђача



		



		Проценат укупне вредности  набавке  коју  ће вршити подизвођач 

		



		Део  предметна набавке коју  ће извршити  подизвођач 

		



		Лице овлашћено за потписивање   уговора



		







Напомена : Табела –Подаци о подизвођачу- попуњавају само они  понуђачи који подносе понуду  са подизвођачем, а уколико  има већи број  подизвођача од места  предвиђених у табели ,  потребно је да се наведени образац  копира у довољном  броју примерака , да се попуни  и достави  за сваког подизвођача 

Овлашћено лице



                                                                                                  __________________________



М.П.
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Образац 4.4



		

ОПШТИ ПОДАЦИО  УЧЕНИКУ  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ







		НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 



		



		АДРЕСА ПОНУЂАЧА



		



		ИМЕ ОСОБЕ ЗА  КОНТАКТ

	

		



		Порески број понуђача ( ПИБ ) 



		



		Матични број понуђача



		









Напомена : Табела –Подаци о учеснику у заједничкој понуди - попуњавају само они  понуђачи који подносе заједничку понуду , а уколико  има већи број учесника у заједничкој понуди  од места  предвиђених у табели,  потребно је да се наведени образац  копира у довољном  броју примерака, да се попуни  и достави  за сваког понуђача  који је учесник у заједничкој понуди  







Овлашћено лице



                                                                                                  __________________________





М.П.
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Образац  V



V -ПОНУДА ЗА НАБАВКУ  РАДОВА 



Овом понудом Вам нудимо радова   – __________________________________  ЈН бр. 16/17  за потребе  Завода , по ценама датим у спецификацији која је саставни део ове понуде.

Понуђена цена:

Укупна цена без ПДВ-a _____________дин  .Укупна цена са ПДВ-ом ____________ дин.

Квалитет: Предметна набавка мора у свему бити према захтеву наручиоца описаном у делу Техничка спецификација. 

За укупан уграђени материјал и опрему понуђач мора да има сертификате квалитета и атесте у складу са техничким прописима и стандардима. 

Понуђач је дужан да поступа према упутству за безбедан рад у складу са чланом 24 став 1. тачка 1. Закона о безбедности и здрављу на раду на српском језику. 

Контрола квалитета: Након окончања радова у објекту Завода за трансфузију крви Ниш  , вршиће се комисијска примопредаја извршених радова коју чине овлашћено лице наручиоца и извођача радова што ће бити констатовано записником. 

Уколико наручилац утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и техничким прописима за ту врсту добара, Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и у том случају меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач преузима потпуну одговорност уколико употреби материјал који не одговара стандардима и техничким прописима за ту врсту добра. 

Рекламација: У случају да су извршени радови неодговарајући у смислу квалитета, наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, Извођач мора приступити отклањању недостатака одмах или најкасније у року од 3 (три) дана од упућивања захтева за рекламацију и извршити поправку. Трошкови поправке рекламираних радова иду на терет понуђача. 

Гарантни рок: Најмање 2 године од дана комисијске примопредаје изведених радова. 

Рок за завршетак радова: Најдуже 30 календарских дана од дана увођења понуђача у посао. Дан увођења понуђача у посао биће записнички констатован. 

Место и време извршења радова: Објекат Завода за трансфузију крви Ниш ул , Булевар Зорана Ђинђића 48

Време обављања радова у договору са Заводом (у радно време Завода или после радног времена и за време нерадних дана, односно викенда) 

Дана ______________________                                Понуђач _______________________

							Подизвођач ____________________

Напомена :Образац  понуде обавезно   попунити 

Уколико  понуђачи  поднесе  заједничку понуду , група понуђача  може  да се определи  да образац понуде  потписује  и печатом  оверавају сви понуђачи из групе  понуђача  или група  понуђача  може  да овласти једног понуђача  из групе  понуђача   који  ће потписати  и печатом  оверити образац понуде.

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са подизвођачем  овај  образац  потписују  и оверавају  печатом  понуђача и подизвођача 

						М.П.
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		VI. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

		



		

		

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке одређени су чланом 75. Закона о јавним набавкама, и у складу са наведеним чланом понуђач мора доказати следеће:

1.УСЛОВ - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

ДОКАЗ: правно лице и предузетнике  -Приложити извод из регистра Агенције за привредне регистре,  односно извод из регистра надлежног Привредног суда; (копија без обзира на дaтум издавања)                               

Напомена: у случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ сеподноси за сваког учесника из групе, у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, доказе доставља и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих). 

2.УСЛОВ - 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 животнесредине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

ДОКАЗ:законски заступник - приложити уверење из казнене евиденције надлежног суда , односно надлежне полицијске управе



Захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења(сходно члану 2. став1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији („Сл. Лист СФРЈ“ број 5/79) – орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој је територији то лице рођено и према месту пребивалишта;

 Напомена : уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Правно лице: за кривична дела организованог криминала – уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду  којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван з анеко од кривичних дела као члан органозоване криминалне групе; 

Правно лице:за кривична дела против привреде, против заштитеживотне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре уверење Основногсуда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног одељења Вишег суда)  на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухват аподатке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Више гсуда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. 
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Доказ  не може бити старији  од два месеца  пре отварања понуда 



3.УСЛОВ - 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;

ДОКАЗ: правно лице, предзетник, физичко лице – Приложити

 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода



1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

2. Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода 

Напомена: 

1. Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације

2. У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

3. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) 

Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања  понуда

4 УСЛОВда је поштовао  обавезе  које произилазе  из важећих прописа заштите на раду , запошљавању и  услова рада, заштите средине , као и да нема забрану  обављања делатности  која је на снази  у време подношења понуде ( чл 75 ст 2  Закона) 



НАПОМЕНА   Испуњеност  обавезних услова заучешће  у поступку  предметн јавне набавке, из члана 75 став 1 тачка 1.2.3 Закона као и услов из чл 75 став 2 Закона  за учешће  у поступку  предметне јавне набавке  понуђач  може да докаже  и достављањем ИЗЈАВЕ   којом по дпуном  материјалном и кривичном одговорношћу потврђује  да испуњава  услове за учешће  у поступку јавне  набавке  дефинисане овом конкурсном документацијом 
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Образац 7 

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



7.1.-ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

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

НАБАВКЕ 



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 називпонуђача]у поступку јавне набавке радова-адаптација дела поткровља  ЈН бр. 16/17,испуњава све услове из чл. 75. .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 доспелепорезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4)        Понуђач је поштовао  обавезе  које произилазе  из важећих прописа заштите на раду , запошљавању и  услова рада, заштите средине , као и да нема забрану  обављања делатности  која је на снази  у време подношења понуде ( чл 75 ст 2  Закона) 





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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7.2-.ИЗЈАВАПОДИЗВОЂАЧА

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

НАБАВКЕ 





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

				



И ЗЈАВУ



Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке  набавке радова-адаптација дела поткровља  ЈН бр. 16/17, 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 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)	Подизвођач је измирио доспелепорезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4)        Подизвођач је поштовао  обавезе  које произилазе  из важећих прописа заштите на раду , запошљавању и  услова рада, заштите средине , као и да нема забрану  обављања делатности  која је на снази  у време подношења понуде ( чл 75 ст 2  Закона) 





Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        



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

 

Закљућен дана __________________између 

. 1. ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ  - Ниш, 

др Зорана Ђинђића 48 (у даљем тексту:Завод )  ,

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 

2._____________________________________, 

са седиштем у _____________________________, (у даљем тексту: Извођач радова   ),

коју заступа директор ____________________________

матични број: _________, 

телефон и телефакс: ___________________ 

с друге стране

са

Подизвођачима: 

1.______________________________________________________________

(назив, седиште, матични број)



УГОВОРНЕ СТРАНЕ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ ДА ЈЕ: 

- Завод је  спровео поступак јавне набавке мале вредности радова адаптација дела поткровља у згради Завода за трансфузију крни Ниш Булевар Зорана Ђинђића 48, у свему у складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/2012, 14/15, 68/15); 

- Извођач радова   је доставио Понуду, број ______, од _________, заведену у Заводу  под бројем _______ од _______, у свему у складу са Конкурсном документацијом за ЈН бр 16/17; 

- Завод   на основу Извештаја Комисије за јавну набавку, 16/17  број __________, од _______., донео Одлуку о додели уговора број __________, од _______, на основу које је изабрао Извођач радова   за извршење предмета јавне набавке за потребе Завода , у свему у складу са Законом о јавним набавкама (’’Службени гласник РС’’, бр.124/12, 14/15 и 68/15). 

(варијанта: заједничка понуда) 

- Извођач радова   је носилац посла следеће групе понуђача __________________________________________________________ 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

(варијанта: понуда са подизвођачем) 

- Извођач радова   је понуду поднео са следећим подизвођачима _________________________________________________________ 

- Извођач је следећи део набавке:____________поверио подизвођачу____________. 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова адаптација дела поткровља у згради Завода за трансфузију крни Ниш Булевар Зорана Ђинђића 48,у складу са потребама Завода , у свему према усвојеној Понуди Извођача број________, од________, заведена код Наручиоца под бројем ________од _______ (у даљем тексту Понуда Извођача) и Техничком спецификацијом садржаном у Конкурсној докуменатацији (у даљем тексту уговора: Техничка документација), које чине саставни део овог уговора.

ЦЕНА 

Члан 2.

Укупна вредност за радове дефинисане чланом 1. овог Уговора утврђује се у укупном износу од ________________________динара без ПДВ-а. 

Укупна вредност стварно изведених радова биће утврђена на основу оверене окончане ситуације. 

Јединична цена је фиксна за све време трајања овог уговора. 

У цену из става 1. овог члана није урачунат ПДВ. 

За извршење уговорених радова Извођача обезбеђује материјал и особље. Њихова вредност обухваћена је уговореном ценом, односно исплатом вредности из става 2. овог члана. 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3.

Завод се обавезује да вредност стварно изведених радова плати Извођачу, на основу рачуна издатог на основу коначног обрачуна, уплатом на текући рачун Извођача бр._________________________, у року од ____ дана од дана издавања рачуна.

Извођач је у обавези да рачун са примерком Записника о примопредаји изведених радова и коначним обрачуном, достави Заводу , најкасније у року од 5 дана од дана издавања рачуна.

ОБАВЕЗЕ ЗАВОДА  

Члан 4.

Завод  се обавезује да: 

- обезбеди услове за извођење неопходних радова; 

- Извођача уведе у посао најкасније у року од 15 дана од дана потписивања овог Уговора; 

- да образује заједничку комисију са задатком да сачини записник за примопредају и коначан обрачун изведених радова; 

- плати стварну вредност изведених радова. 



Члан 5.

Завод  обезбеђује учешће Стручног надзора, да у његово име и за његов рачун врши надзор над извођењем радова који су предмет овог уговора. 



ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА 

Члан 6.

Извођач се обавезује да:

- у сарадњи са Заводом  благовремено прибави потребне сагласности и дозволе; 

- у сарадњи са Заводом благовремено пријави надлежном органу датум почетка извођења радова
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- уговорну обавезу из члана 1. овог уговора изведе квалитетно;

- организује градилиште на начин који обезбеђује приступ локацији и заштиту околине;

- обезбеди несметан рад запосленима и приступ странкама, заштитуод повреда запослених и странака, као и да обезбеди адекватну опрему за рад и заштиту на раду за све ангажоване на овим пословима;

- обезбеди градилиште и примени све законске мере у циљу заштите од пожара;

- решењем одреди одговорнолице извођача радова и да о томе обавести Инвеститора у писменој форми;

- достави Заводу попуњен евиденциони лист са подацима о запосленима, непосредно ангажованим на извођењу радова који су предмет овог уговора, као и да без одлагања обавештава Завод о  свим променама;

- у току извођења радова уредно, по важећим позитивноправним прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу;

- по завршетку радова уклони своју опрему и сав материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;

- Инвеститору пре почетка извођења радова достави дефинисану динамику извођења радова за сваку календарску недељу и да динамику извођења радова усклади са радним временом корисника објектау договору са корисником објекта;

- непосредно учествује у заједничкој комисији за примопредају радова и коначан обрачун и изради записника о примопредаји радова и коначног обрачуна;



Члан 7.

Извођач се обавезује да уговорене радове изврши ажурно и квалитетно са довољним бројем непосредних извршилаца, у свему у складу са позитивноправним прописима нормативима и стандардима чија је употреба обавезна, актима Наручиоца и у складу са овим уговором, уважавајући правила струке, професионално и савесно. 

Извођач је обавезан да спроведе све мере противпожарне заштите, као и заштите на раду, а у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду (’’Службени гласник РС’’, бр.101/2005 и 91/2015) и Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима (’’Службени гласник РС’’, бр.14/2009 и 95/2010) и Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС 111/2009 и 20/2015). 

МЕСТО И РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА 

Члан 8.

Локација на којој ће се вршити адаптација дела поткровља је  у згради Завода за трансфузију крни Ниш Булевар Зорана Ђинђића 48. Извођач се обавезује да ће у складу са чланом 1. овог уговора извести радове адаптација дела поткровља , у року од ___________ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану, који ће Извођач доставити Заводу  одмах након закључења уговора. 

Датум увођења у посао Стручни надзор, у име Завода , уписује у грађевински дневник.

У рок за извођење радова из става 2. овог члана урачунати су сви претходни и припремни радови. 

Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим ситуацијама: 

- у случају прекида радова који трају дуже од 2 дана, а прекид није изазван кривицом Извођача, 
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- ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе; 

- због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач, 

- за извођење непредвиђених радова, највише за период колико је неопходно да се изведу непредвиђени радови; 

- у случају измене пројектно – техничке документације по налогу Завода  . 

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач у писменој форми подноси Завод  у року од 3 (три) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека рока за завршетак радова. 

Сматра се да је уговорени рок продужен, када уговорне стране закључе Анекс уговора. 

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да уведе у посао више извршилаца, без права на продужење рока за извођење радова и захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. 

ГАРАНТНИ РОК

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радове адаптација дела поткровља износи _______ године и почиње да тече од дана када је извршена примопредаја радова.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 10.

Уколико Извођач не изврши уговорене обавезе у року из члана 8. став 2. овог уговора, у обавези је да плати Инвеститорууговорну казну у висини од 0,5%од укупно уговорене вредности набавке за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може прећи 5% од укупно уговорене вредности набавке.

Уколико је Завод због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорнe   казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете. 

ВИШАК РАДОВА

Члан 11.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем одмах о томе обавести  Стручни надзор и Завод . Извођач ће приступити извођењу вишкова радова, тек по претходној сагласности  Завод .

Изведени вишкови радова, који су претходно одобрени од стране Завода , сматрају се уговореним радовима према јединичним ценама из Предмера и предрачуна радова усвојене понуде Извођача и исти неће утицати на продужетак рока за извођење радова.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 12.

Уколико се у току извођења радова појави потреба за непредвиђеним радовима, Извођач је у обавези да одмах по уоченој потреби за наведеним радовима, застане са истим и достави Заводу  преко Стручног надзора, захтев за извођењем непредвиђених радова са предмером и предрачуноми роком за њихово извођење.

Надзорни орган проверава основаност потребе за извођењем непредвиђених радова, врши контролу предмера и предрачуна непредвиђених радова, описа позиција и количина и доставља Инвеститору своје мишљење, односно детаљно образложење у року од 5 дана од дана пријема истог, ради евентуалног покретања поступка јавне набавке чији предмет би били непредвиђени радови.

28/49

У случају потребе, због извођења непредвиђених радова, уговорне стране ће одредити нови рок зазавршетак  радова.

Надзорни орган није надлежан да без писмене сагласности Завода , одлучује у име Инвеститора о цени, роковима, измени материјала који се уграђује и обиму непредвиђених радова.

Извођач може и без претходне сагласности Завода , а уз сагласност Стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање наступања штете, а који су изазвани ванредним или неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и Стручни надзор су дужни да одмах усмено, а најкасније у року од 24 сата писмено од тренутка када наступе околности из става 5. овог члана, о томе обавесте Завод .

ДОДАТНИ РАДОВИ

Члан 13.

Додатни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора и уколико Завод  захтева да се изведу, биће посебно уговорени у складу са Законом о јавним набавкама и под условом да Завод има обезбеђена финансијска средства.

Изведени накнадни и додатни радови од стране Извођача за које није постојала претходна сагласност Завода , као и за које није закључен уговор у складу са Законом о јавним набавкама, неће бити признати од стране Завода .

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 14.

Извођач је у обавези да након окончања уговорених радова о истом обавести Завод  и Стручни надзор, а дан окончања радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 5 дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Завода  и 2 (два) представника Извођача, од којих један мора да буде одговорно лице извођача које је водило градилиште, као и представник Стручногнадзора. 

Комисија сачињава записник о примопредаји изведених радова који потписују сви чланови комисије.

Извођач је у обавези да приликом примопредаје радова, Заводу преда комплетну техничку документацију са свим неопходним атестима и гарантним листовима.

Уколико изведени радови подлежу техничком пријему, Извођач се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и податке о изведеним радовима.

Уколико Завод  приликом примопредаје радова посумња да уграђени материјал и опрема не одговарају стандардима и техничким прописима за ту врсту добара, Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и у том случају меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. Извођач преузима потпуну одговорност уколико употреби материјал који не одговара стандардима и техничким прописима за ту врсту добра. 

Недостатке које утврди Завод  у току извођења радова или приликом примопредаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико уочене недостатке од стране Завода  не буду отклоњени у року од 5 (пет) дана, Завод  ће радове поверити другом лицу о трошку Извођача.
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КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 15.

Коначну вредност изведених радова по уговору, утврђује Комисија за примопредају на основу стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног извођача радова и стручног надзора и уговорених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија за примопредају радова сачинињава и Записник о коначном обрачуну изведених радова.



РАСКИД УГОВОРА

Члан 16.

Инвеститор задржава право да једнострано раскине уговор у следећим случајевима:

- уколико Изођач својом кривицом касни са извођењем радова дуже од 10 календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, као и укулико Извођач не изводи радове у складу са пројектно –техничком документацијом или ако неоправдано прекине са извођењем радова;

- уколико изведени радови не одговарају прописима, стандардима и техничким прописима наведеним у понуди Извођача и уколико није поступио по примедбама Стручног надзора.



Уколико дође до раскида уговора презавршетка уговорених радова чије извођење је било предмет овог Уговора, Комисија ће сачинити записник о стварно изведеним радовима до тог тренутка и њиховој вредности у складу са уговором.

Овај уговор се може раскинути са отказним роком од 5 дана од дана достављања писменог обавештења о отказу другој уговорној страни.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 17.

Извођач се обавезује да истовремено са закључењем уговора, преда Заводу бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење послау висини од 10% од укупно уговорене цене.

Наручилац ће реализовати меницу за добро извршење посла уколико изабрани понуђач не испуњава своје уговорне обавезе.

Извођач се обавезује да Заводу  даном техничког пријема и примопредаје радова, преда меницу на износ од 5 % од вредности стварно изведених радова, по коначном обрачуну, каосредство обезбеђења за отклањање недостатка у гарантном року.

Наручилац ће реализовати меницу за отклањање недостатка у гарантном року уколико Извођач у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Наручиоца, не усклади квалитет уграђене опреме, односно материјала и квалитет изведених радова са захтевима Наручиоца.

Рок важења менице из става 1. овог члана је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора. 

Рок важењаменице из става 3.овог члана је 30 дана дуже од дана истека гарантног роказа изведене радове.

Извођач се обавезује да уз менице из става 1. и 3. овог члана преда и копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извођача, Извод Народне банке Србије да је меница регистрованаили захтев за регистрацију менице, као и овлашћење Наручиоцу да менице може попунити у складу са овим уговором.
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

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 Привредни суд у Нишу 

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

Члан 19.

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних страна.

Уколико је датум потписивања уговорних страна различит, уговор ступа на снагу даном потписивања уговорне стране која га је касније потписала.

Члан 20.

Овај Уговор је сачињен у 4(четири) примерака, од којих по 2(два) примерка задржава свака уговорна страна.

Извршилац

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

Извршилац

                                                                                                                    Наручилац 

                                                                                 Завод за трансфузију крви  Ниш

	

____________________________                                         ___________________________

                                                                                                       Др  Весна Кнежевић
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Образац   9



IX ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ  ПОНУДЕ

(овај образац није неопходно попунити)





У складу са чланом 61.и 88. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 124/12,14/15,68/15) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања обавезниху слова (Службени гласник 29/13) у Обрасцу трошкова припрема понуде понуђач може приказати трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења.

		Р. бр.

		Врстатрошкова

		Износ



		1.

		Трошкови ___________________________

		___________динара



		2.

		Трошкови прибављања средстава обезбеђења (банкарске гаранције, менице ...)

		_____________динара







На основу члана 88.став 2. Закона о јавним набавкама, трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач  и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

На основу члана 88.став 3. Закона о јавним набавкама, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.



Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.



У _______________ дана ______ 2017.године

                                                                                                 Овлашћено лице

_________________________



МП
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Образац 10



X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ



Предмет јавне набавке: ______________________________



Број јавне набавке:16/17



Понуђач: ______________________________________



Датум: ________________________________________





У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама (Службени гласник 124/2012,14/15,68/15), под пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



					 Давалац изјаве - овлашћено лице

______________________________



Број личне карте и место издавања

______________________________



Својеручни потпис

_____________________________





М. П.

НАПОМЕНА: У случају  постојања основане сумње  у истинитост  изјаве  о независној понуди  ,  наручилац  ће одмах  обезбедити  организацију  надлежну  за заштиту  конкуренцијеОрганизација надлежна  за заштиту конкуренције  , може  понуђачу, односно  заинтересованом лицу  изрећи меру забране учешћа  у поступку  јавне набавке  ако утврди да је понуђач,  осносно заинтересиовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке  у смислу  закона којим се уређује заштита конкуренције.Мере забране  учешћа у поступку  јавне набавке може трајати  до 2 године .Повреда конкуренције  представља негативну референцу , у смислу чл 82 став 1 тачка 2 ЗЈН 

Уколико понуду подноси група понуђача  , Изјава мора бити  потписана  од стране  лица  сваког  понуђача  из групе  понуђача  и оверена печатом .
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Образац  11



XI   И З Ј А ВА   

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 16 /17 дајем следећу



ИЗЈАВУ



Изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор,  доставити 

-Бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла са меничним овлашћењем у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а. 

Меница се доставља приликом закључења уговора. 

Уз меницу достављам и копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и овлашћење Наручиоцу да меницу може попунити у складу са уговором 

Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека рока за реализацију уговора. Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност гаранције ће  се продужити. 

Меница је  неопозива и платива на први позив без приговора и не садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Соло меница садржи потпис и печат понуђача. 

Меница је  регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ уз меницу доставићу копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра Народне банке Србије. 

Завод  ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не извршава уговорене обавезе у уговореном року, под уговореним условима и на уговорени начин, а у случају да се повреде уговора и поред опомене наручиоца, понове. 

-Бланко соло меница као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року са меничним овлашћењем у висини од 5% од укупне вредности стварно изведених радова без ПДВ-а, утврђених на основу оверене окончане ситуације. 

Извођач се обавезује да, након предаје рачуна Заводу , истовремено преда бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року .Бланко соло меница ће бити безусловна, платива на први позив, без протеста и не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Завод , мањи износ од оног који је одредио Завод  или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница  садржи потпис и печат понуђача. 
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Уз  меницу ћу доставити  и копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и овлашћење Заводу  да меницу може попунити у складу са уговором . Менице је  регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ уз меницу достављамо  копију Захтева за регистрацију менице оверену од пословне банке или извод из регистра Народне банке Србије. 



Код заједничке понуде средство финансијског обезбеђења које је предвиђено конкурсном документацијом обавеза је носиоца посла (овлашћеног представника групе понуђача). Рок важења менице је 30 дана дуже од дана истека гарантног рока. Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност гаранције ће се  продужити. 

Завод  може  реализовати меницу за отклањање недостатка у гарантном року уколико понуђач у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Завода , не усклади квалитет уграђеног материјала и квалитет извршених радова са захтевима Завода . 









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 образац.



































35/49

Образац 12



XII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ





		Р.бр.

		РАДОВИ 

		Ј. мере

		Кол.

		Јединична

ценабез ПДВ-а

		Јединична

ценаса ПДВ-ом

		Укупнацена

без ПДВ-а

		Укупнацена

са ПДВ-ом



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7(4х5)

		8(4х6)



		1.Израда унутрашњих преградних зидова од гипс картон плоча.



		

		Набавка материјала, испорука и израда унутрашњих преградних зидова дебљине d = 125 mm обострано двоструко обложених

		m²

		96

		

		

		

		



		

		Набавка материјала, испорука и израда унутрашњих преградних зидова дебљине d = 125 mm обострано двоструко обложених

		m²

		27

		

		

		

		



		

		Набавка материјала, испорука и израда унутрашњих преградних зидова дебљине d = 125 mm обострано двоструко обложених (са једне стране обложен влагоотпорним гипс картон плочама и то са стране купатила а са друге стране стандардним гипс картон плочама)

		m²

		24

		

		

		

		



		2

		Молерско фарбарски радови

		m²

		160

		

		

		

		



		3

		Термоизолатерски радови кровног покривача



		m²

		420

		

		

		

		



		4

		Монтажа AMF плафона

		m²

		190

		

		

		

		



		5.Облагање подова



		

		Набавка материјала, облагање подова ламинатом (пливајући под) дебљине 8mm у дезену по избору инвеститора.

- Пажљива монтажа подне облоге ламината са предходном уградњом сунђерасте подлоге за ламинат (филц фолија) у свему по упутствима проивођача.

		











m²

		











140,oo

		

		

		

		



		

		Набавка материјала, уградња паркет лајсни

-Пажљива монтажа угаоних лајсни у дезену ламината по избору инвеститора у свему по упутствима произвођача.

		





m¹

		





100,oo

		

		

		

		



		6.Керамичарски радови



		

		Набавка материјала облагање зидова керамичким плочицама са фуговањем, плочице морају бити прве класе домаће производње у тону и дезену по избору инвеститора.

		





m²

		





28,оо

		

		

		

		



		

		Набавка материјала облагање подова керамичким плочицама са фуговањем, плочице морају бити прве класе домаће производње у тону и дезену по избору инвеститора.

		





m²

		





20,oo

		

		

		

		



		

		Набавка материјала и израда сокле од керамичких плочица са фуговањем плочице морају бити прве класе домаће производње у тону и дезену по избору инвеститора..

		





m¹

		





12,oo

		

		

		

		



		7

		Столарски радови

Дим 70/205

Дим 80/205

Дим 90/205

		

Ком

Ком

ком

		

4,00

4,00

1,00

		

		

		

		



		8

		Изолатерски  радови



		Пауш.

		9

		

		

		

		



		9

		Инсталацијеводовода и канализације



		Пауш.

		

		

		

		

		



		10.Електроинсталације



		

		Набавка, испорукаматеријала, израда , монтажа, повезивање и испитивање комплет разводне табле у свему према једнополном шемом. Разводну таблу израдити од два пута декапираног лима дебљине 2мм обојеним основном и заштитном бојом. Опрему монтирати на пертинекс плочи дебљине 6мм и опрему заштитно изоловати. Унутар табеле обележити струјне кругове , а таблу снабдети једнополном шемом и Елзет бравицом са кључем. Плаћа се матерјал и радна снага по комаду. 

Састав РТ

Гребенаста склопка ГС-40-10

Аутоматски осигурач МЦ32-10А

Топл.аутоматски осигурач МЦ32-16А

Редне стезаљке, проводници П/Ф , за шемирање , натписне плоче , уводници и остали припадајући матерјал. Све комплет матерјал и радна снага.

Свега РТ

		























Ком.







		























1



9



10





		

		

		

		



		

		Набавка, испорукаматеријала, полагање , повезивање и испитивање напојног кабла типа PP00-Y-5x6m m¹ положеним у зиду испод малтера, од МРО до ормана РТ. Плаћа се матерјал и радна снага по метру дужном.

PP00-Y-5x6m m¹

		









Мет.
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		Мерења отпора изолације инсталационих водовода, мерења отпора петље , осветљења и израда одговарајућих атеста

		



Пауш.

		





		

		

		

		



		

		Набавка, испорука матерјала и израда сијаличног места(обичног , серијског и наизменичног) проводником типа PP-Y-4x1,5mm¹ положеним делом у зиду испод малтера а делом у кнауф зиду дужине 20. У цену урачунати и прекидаче који ће се монтирати у зиду на висини 1,5м од пода. У цену урачунати и остали инсталациони матерјал. Плаћа се матерјал и радна снага по комаду.

		





Ком.

		













32

		

		

		

		



		

		Набавка, испорука матерјала, монтажа ,  повезивање и испитивање светиљки комплетно опремљене. Флуоресцентне светиљке су са двостраним ожичењем и монтираће се на плафону прибором за монтажу или у цену урачунати светлосни извор, предспојне направе за одређену врсту споја, прибор за вешање светиљки и остали ситан изолациони матерјал. Плаћа се матерјал и радна снага по комаду.

Састав светиљки:

-Флуоресентне светиљке-уградна FS-4x18W лед диоде

-Коса светиљка  ZA-15-60W

Избор светиљки врши сам инвеститор

		



















ком

		



















28



4



		

		

		

		



		

		Набавка, испорука матерјала и израда монофазног  утичног места проводником PP-Y-3x2,5mm¹ положеним делом у зиду испод малтера, делом у кауф зиду просечне дужине 28м. У цену урачунати и монофазне утичнице типа Легранд са контактом за уземљење и монтираче се у зиду на 0,6м од пода и у поду. У цену урачунати остали инсталациони матерјал. Плаћа се матерјал и радна снага по комаду.



		

















ком

		

















20

		

		

		

		



		

		Набавка, испорука матерјала и израда трофазног утичног места проводником типа PP-Y-5x2,5mm¹ , положеним у зиду испод малтера просечне дужине 15м. У цену урачунати и продужну утичницу  са контактом за уземљење и нулом и монтираче се у зиду на висини 0,6м од пода. У цену урачунати остали инсталациони матерјал. Плаћа се матерјал и радна снага по комаду.

		













ком

		













1

		

		

		

		



		

		Набавка, испорука матерјала , повезивање и испитивање проводника типа УТП 2*4*0,8 у гибљивим пластичним цевина 32 положеним делом у кауф зиду. Кабл служи за повезивање компијутерске утичнице и РАК ормана. Плаћа се матерјал и радна снага по метру дужном. УГР 2*4*0,8/32

		





Пауш.

		









		

		

		

		



		

		Израда пројектне документације     7% предрачунске вредности

		

		

		

		

		

		



		

		Стручни надзор 2% предрачунске вредности

		

		

		

		

		

		



		

		Непредвиђени трошкови 10 %

		

		

		

		

		

		



		

		Укупна понуђена цена са ПДВ-ом за 2017 годину је: 



		



		

		Издвојени трошкови који чине укупну понуђен уцену (царине, превоза, осигурања, израде, монтаже и др.) 

		













Датум:                             М.П.                                                         Потпис понуђача



Укупна цена мора да садржи све основне елементе:

1.Подреднимбројем 5 – уписатијединичнуценубез ПДВ–а;

2.Подреднимбројем 6 – уписатијединичнуценуса ПДВ–ом;

3.Подреднимбројем 7 - уписатиукупнуценубез ПДВ-а;

4.Подреднимбројем 8 – уписатиукупнуценуса ПДВ-ом.





41/97

		

		





Образац 13



XIII- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИЈАЦИЈА



		
Позиција

		Опис радова

		Јед. мере

		количина

		Јединича цена

		укупно



		



		01

		

Израда унутрашњих преградних зидова од гипс картон плоча.





		01-01

		Набавка материјала, испорука и израда унутрашњих преградних зидова дебљине d = 125 mm обострано двоструко обложених од:

- стандардних гипс картонских плоча, дебљине плоче d = 12.5 mm (2+2 плоче) произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкарактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима.

- Једноструке подконструкције од поцинкованих CW и UW  профила 75  mm, дебљине лима d = 0.60 mm намаксималномразмакуод 62.50 cm произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкарактеристика и истогквалитета у свему према важећим стандардима и прописима.

- Испуне од полутврде универзалне изолационе камене вуне  d = 5 cm произођачаKnauf insulation типNatur Board fit  или другог произвођача истих карактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима.

- На UW профиле поставити заптивну изолациону траку.

- Углове обрадити заштитним перфорираним алуминијумским угаоним лајснама.

-  Спојеве бандажирати бандаж траком одстакленихвлаканасаиспуномспојевамасомзаиспунуKnaufFugenfilerилидругогпроизвођачаистихкарактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима.



		























































m²

		























































96,оо

		

























































		



























































		01-02

		Набавка материјала, испорука и израда унутрашњих преградних зидова дебљине d = 125 mm обострано двоструко обложених од:

- Влагоотпорних гипс картонских плоча, дебљине плоче d = 12.5 mm (2+2 плоче) произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкарактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима.

- Једноструке подконструкције од поцинкованих CW и UW  профила 75  mm, дебљине лима d = 0.60 mm намаксималномразмакуод 62.50 cm произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкарактеристика и истогквалитета у свему према важећим стандардима и прописима.

- Испуне од полутврде универзалне изолационе камене вуне  d = 5 cm произођачаKnauf insulation типNatur Board fit  или другог произвођача истих карактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима.

- На UW профиле поставити заптивну изолациону траку.

- Углове обрадити заштитним перфорираним алуминијумским угаоним лајснама.

-  Спојеве бандажирати бандаж траком одстакленихвлаканасаиспуномспојевамасомзаиспунуKnaufFugenfilerилидругогпроизвођачаистихкарактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима.

		























































m²

		























































27,oo

		

























































		



























































		01-03

		Набавка материјала, испорука и израда унутрашњих преградних зидова дебљине d = 125 mm обострано двоструко обложених (са једне стране обложен влагоотпорним гипс картон плочама и то са стране купатила а са друге стране стандардним гипс картон плочама) од:

- Влагоотпорних  гипс картонских плоча (са стране купатила), дебљине плоче d = 12.5 mm (2 плоче) произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкарактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима.

- Стандардних гипс картонских плоча, дебљине плоче d = 12.5 mm (2 плоче) произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкарактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима.

- Једноструке подконструкције од поцинкованих CW и UW  профила 75  mm, дебљине лима d = 0.60 mm намаксималномразмакуод 62.50 cm произвођачаKnaufилидругогпроизвођачаистихкарактеристика и истогквалитета у свему према важећим стандардима и прописима.

- Испуне од полутврде универзалне изолационе камене вуне  d = 5 cm произођачаKnauf insulation типNatur Board fit  или другог произвођача истих карактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима.

- На UW профиле поставити заптивну изолациону траку.

- Углове обрадити заштитним перфорираним алуминијумским угаоним лајснама.

-  Спојеве бандажирати бандаж траком одстакленихвлаканасаиспуномспојевамасомзаиспунуKnaufFugenfilerилидругогпроизвођачаистихкарактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима.



		







































































m²

		







































































24,oo

		









































































		











































































		02

		Монтажа AMF плафона

``





		02-01

		Набавка и монтажа спуштеног плафонаодправилноперфориранихминералнихплочатипа AMF ECOMIN Filigranпроизвођача AMF Немачкаилидругогпроизвођачаистихкарактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима. Тип уградње је Ц ( C ) , димензијеплочасу 600х600 mm, дебљина 13 mm. 

Уградњу у свему вршити по упутству и правилима произвођача.

		















m²

		















160,oo

		

















		



















		03





		

Молерско фарбарски радови





		03-01

		Набавка материјала, глетовање и бојење зидних површина

-Глетовање зидних површина (малтерисаних и зидоваод ГК плоча) у двананосаглетмасомGletolinпроизвођача Maxima илидругогпроизвођачаистих карактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима.

-Брушење зидних површина брусним папиром и припрема за бојење.

-Бојење предходно припремљених зиднихповршина у двапремазаполудисперзивномбеломбојомMaxipolпроизвођача Maxima  илидругогпроизвођачаистихкарактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима.

		





























m²

		





























420,oo

		

		



		04

		

Термоизолатерски радови кровног покривача





		04-01

		Набавка материјала, термоизолација кровног покривача термоизолацијом од стиропора d=5cm/17гр.и каменом вуном d=5cm.Начин уградње:

- полагање стиропорних плоча на кровну површину са доње стране између рогова, плоче причврстити шрафљењем а спојеве табли испунити нискоекспандирајућом пурпеном. Преко стиропорних табли уградити влагонепропусну-паропросну парну брану.

-Полагање полутврде универзалне изолационе камене вуне  d = 5 cm произођачаKnauf insulation типNatur Board fit  или другог произвођача истих карактеристика и истог квалитета у свему према важећим стандардима и прописима испод парне бране између рогова и фиксирање табли унакрсним везивањем жицом.



		

































m²

		

































190,oo

		

		



		05

		

Облагање подова





		05-01

		Набавка материјала, облагање подова ламинатом (пливајући под) дебљине 8mm у дезену по избору инвеститора.

- Пажљива монтажа подне облоге ламината са предходном уградњом сунђерасте подлоге за ламинат (филц фолија) у свему по упутствима проивођача.

		











m²

		











140,oo

		

		



		05-02

		Набавка материјала, уградња паркет лајсни

-Пажљива монтажа угаоних лајсни у дезену ламината по избору инвеститора у свему по упутствима произвођача.

		





m¹

		





100,oo

		

		



		06

		

Керамичарски радови





		06-01

		Набавка материјала облагање зидова керамичким плочицама са фуговањем, плочице морају бити прве класе домаће производње у тону и дезену по избору инвеститора.

		





m²

		





28,оо

		

		



		06-02

		Набавка материјала облагање подова керамичким плочицама са фуговањем, плочице морају бити прве класе домаће производње у тону и дезену по избору инвеститора.

		





m²

		





20,oo

		

		



		06-02

		Набавка материјала и израда сокле од керамичких плочица са фуговањем плочице морају бити прве класе домаће производње у тону и дезену по избору инвеститора..

		





m¹

		





12,oo

		

		



		07

		

Столарски радови





		07-01

		Набавка и уградњаједнокрилнихвратаодалуминијумскихпрофилабезтермопрекида, у бојиалуминијума.Испунакрилајеодпанела
састављеногоддваалуминијумскаравналимасаиспуномодполиуретана д=2цм, у бојиалуминијума..Вратасуснабдевенапотребнимоковом, механизмомзаотварање, затварање и
закључавањекључем.


Дим 70/205

Дим 80/205

Дим 90/205

		

















Ком

Ком

ком

		

















4,оо

4,00

1,00

		

		



		08

		

Изолатерски  радови





		08-01

		Израдахидроизолацијепрекобетонскеподлогеизнадтла. Изолацијурадитипрекопотпуносуве и чистеподлоге. Хладнипремазбитулит ""А"" нанети
четкомилипрскањем, натемпературивишојод 10 степени. Варењебитуменскихтраицаизвестизагревањемтракепламеникомсаотворенимпламеном, размекшавањембитуменскемасеповршинекојаселепи и слепљивањемсопственоммасомзаподлогу. Тракузалепитицеломповршином, сапреклопима 10 цм, посебнупажњупосветитиварењуспојева. Хидроизолацијуизвестиодследећихслојева:
- хладанпремазбитулитом ""А"" - Кондор 4, варензаподлогу - Кондор 4, варензапретходнислој и померенза 50 цм. - дваслојаполиетиленскефолије, УРСА СЕЦО 500

		































m¹

		































9,oo

		

		







		09

		

Инсталацијеводовода и канализације





		09-01

		ИзрадаинсталацијаводоводаканализацијезадваЊЦеа .У ценуурачунатикомплетразводинсталација,везунапостојећеинсталиције и уградњукомплетсанирарије ( ЊЦ шоља, умиваиник, водоктлић, славине, држчипескира и таолетпапира)

Ценалепаушалнозакомплетнерадове.

		





Пауш.

		

		







		









		10

		Електроинсталације





		10-01

		Набавка, испорукаматеријала, израда , монтажа, повезивање и испитивање комплет разводне табле у свему према једнополном шемом. Разводну таблу израдити од два пута декапираног лима дебљине 2мм обојеним основном и заштитном бојом. Опрему монтирати на пертинекс плочи дебљине 6мм и опрему заштитно изоловати. Унутар табеле обележити струјне кругове , а таблу снабдети једнополном шемом и Елзет бравицом са кључем. Плаћа се матерјал и радна снага по комаду. 

Састав РТ

Гребенаста склопка ГС-40-10

Аутоматски осигурач МЦ32-10А

Топл.аутоматски осигурач МЦ32-16А

Редне стезаљке, проводници П/Ф , за шемирање , натписне плоче , уводници и остали припадајући матерјал. Све комплет матерјал и радна снага.

Свега РТ

		























Ком.







		























1

9

10





		

		



		10-02

		Набавка, испорукаматеријала, полагање , повезивање и испитивање напојног кабла типа PP00-Y-5x6m m¹ положеним у зиду испод малтера, од МРО до ормана РТ. Плаћа се матерјал и радна снага по метру дужном.

PP00-Y-5x6m m¹

		









Мет.





		









36

		

		



		10-03

		Мерења отпора изолације инсталационих водовода, мерења отпора петље , осветљења и израда одговарајућих атеста

		





Пауш.

		







		

		



		10-04

		Набавка, испорука матерјала и израда сијаличног места(обичног , серијског и наизменичног) проводником типа PP-Y-4x1,5mm¹ положеним делом у зиду испод малтера а делом у кнауф зиду дужине 20. У цену урачунати и прекидаче који ће се монтирати у зиду на висини 1,5м од пода. У цену урачунати и остали инсталациони матерјал. Плаћа се матерјал и радна снага по комаду.

		





Ком.

		













32

		

		



		10-05

		Набавка, испорука матерјала, монтажа ,  повезивање и испитивање светиљки комплетно опремљене. Флуоресцентне светиљке су са двостраним ожичењем и монтираће се на плафону прибором за монтажу или у цену урачунати светлосни извор, предспојне направе за одређену врсту споја, прибор за вешање светиљки и остали ситан изолациони матерјал. Плаћа се матерјал и радна снага по комаду.

Састав светиљки:

-Флуоресентне светиљке-уградна FS-4x18W лед диоде

-Коса светиљка  ZA-15-60W

Избор светиљки врши сам инвеститор

		



















ком

		



















28



4



		

		



		10-06

		Набавка, испорука матерјала и израда монофазног  утичног места проводником PP-Y-3x2,5mm¹ положеним делом у зиду испод малтера, делом у кауф зиду просечне дужине 28м. У цену урачунати и монофазне утичнице типа Легранд са контактом за уземљење и монтираче се у зиду на 0,6м од пода и у поду. У цену урачунати остали инсталациони матерјал. Плаћа се матерјал и радна снага по комаду.



		

















ком

		

















20

		

		



		10-07

		Набавка, испорука матерјала и израда трофазног утичног места проводником типа PP-Y-5x2,5mm¹ , положеним у зиду испод малтера просечне дужине 15м. У цену урачунати и продужну утичницу  са контактом за уземљење и нулом и монтираче се у зиду на висини 0,6м од пода. У цену урачунати остали инсталациони матерјал. Плаћа се матерјал и радна снага по комаду.

		













ком

		













1

		

		



		10-08

		Набавка, испорука матерјала , повезивање и испитивање проводника типа УТП 2*4*0,8 у гибљивим пластичним цевина 32 положеним делом у кауф зиду. Кабл служи за повезивање компијутерске утичнице и РАК ормана. Плаћа се матерјал и радна снага по метру дужном. УГР 2*4*0,8/32





		





Пауш.

		

















		

		



		



		



Израда пројектне документације     7% предрачунске вредности





		



		

Стручни надзор 2% предрачунске вредности





		



		

Непредвиђени трошкови 10 %





		



		



УКУПНО 











Напомена: Пре подношења понуде, понуђач је у обавези да обиђе локацију и да након њеног обиласка стране обострано потпишу Записник о обиласку локације



                                                                                                                                         





Датум:                             М.П.                                                         Потпис понуђача































48/49







ОБРАЗАЦ БР. 14 



- ЗАПИСНИК О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Завод за трансфузију крви Ниш  Булевар др  Зорана Ђинђића 48







Сачињен дана ____.____.2017. године у просторијама Завода за трансфузију крви Ниш 

Увид у локацију на којој ће се вршити адаптација дела поткровља у објекту Завод за трансфузију крви Ниш  Булевар др  Зорана Ђинђића 48, 

 

извршио је овлашћени представник 

(име и презиме овашћеног лица предузећа уписти читко штампаним словима) 



предузећа_________________________________________________________________ 

(навести назив понуђача, уписти читко штампаним словима) 



на основу Овлашћења, број ________________________ од ___.___.2017. године, 



дана ____.____.2017. године, у времену од ________до________. 



Увид је извршен у присуству овлашћеног лица Завода за трансфузију крви Ниш  

___________________________________________________________________ 

(име и презиме овлашћеног лица Наручиоца уписти читко штампаним словима). 





Место и датум____________ 

Овлашћени представник понуђача __________________________________________ 

(име, презиме штампаним словима и потпис) 

М.П

(печат понуђача)



Овлашћени представник Наручиоца _________________________________________ 

(име, презиме штампаним словима и потпис) 

                                                                                  		  М.П                   

                                                                             	 (печат Наручиоца) 





Напомена: 

Записник о обиласку локације потписује се у два примерка од којих један задржава Наручилац, а други Понуђач. 
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