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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: 
Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2019), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке бр. 7/19 , заведеној под бројем 459 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 7/19 , 
заведеним под бројем 460 припремљена је:  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности – ЈН бр.7/19

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Конкурсна документација садржи:  

Поглавље Назив поглавља Страна
I Општи подаци о јавној набавци 3

II

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 
добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 
обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге 
и сл. 

4

III
Техничка документација и планови, односно документација о 
кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке 
финансијске услуге кредита  

10

IV
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 11

V Критеријум за доделу уговора 12
VI Обрасци који чине саставни део понуде 13
VII Модел уговора 31
VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 35
IX Прилог 40
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

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

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

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 7/19 су добра – Канцеларијски материјал
(30192000 Канцеларијски материјал)
Предмет јавне набавке обликован је у 7 партија:

ПАРТИЈА 1. Термо трансфер етикете за епрувете и кесе за крв

ПАРТИЈА 2. Термо трансфер рибони

ПАРТИЈА 3. Штампани материјал

ПАРТИЈА 4. Папир за штампаче и фотокопирни апарат

ПАРТИЈА 5. Тонери и кетриџи

ПАРТИЈА 6. Остали канцеларијски материјал

ПАРТИЈА 7. Пластичне кесе за подарке

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

5. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: дипл.инг.Слободан Динуловић
Е - mail адреса : jnabavkeztknis@medianis.net
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ 
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет јавне набавке, број 7/19 су добра Канцеларијски  материјал (30192000 Канцеларијски 
материјал). Предмет јавне набавке обликован је у 7 партија:

ПАРТИЈА 1.  Термо трансфер етикете за епрувете и кесе за крв

1. Barcode etikete (bele) PP 100x100 mm kom. 32000
2. Barcode etikete (crvene boje) PP 100x100 mm kom. 10000
3. Nalepnice za kese (bele) velum 100x100mm kom. 105000
4. Barcode etikete (bele) velum 84x40mm kom. 40000
5. Barcode etikete (bele) velum 50x20mm kom. 10000

 Ставке 1. и 2.  ПП – полипропиленске етикете
 Ставке 3., 4. и 5. велум: велум самолепљиви папир 80гр/м2, непремазни , бездрвни, гладак, 

каледиран бели папир, мат,  за штампу се користе рибони, 
 све етикете су у ролни,
 максимални пречник ролне је 20 цм за ставке 1-4
 унутрашњи пречник хилзне је 7 цм за ставке 1-4 
 етикете црвене боје  -цео папир је обојен
 размак између етикета је 2- 4мм
 максимални пречник ролне је 9 цм за ставку 5
 унутрашњи пречник хилзне је 2,5 цм за ставку 5 

ПАРТИЈА 2. Термо трансфер рибони

1. Termo transfer riboni Resin 110mm*300m kom 18
2. Termo transfer riboni 110mm*360m wax out kom. 50

ПАРТИЈА 3. Штампани материјал

1. Protokol krvnih grupa kom. 10
2. Protokol davalaca krvi kom. 50
3. Protokol analiza za koagulaciju kom. 2
4. Protokol interreakcija kom. 10
5. Protokol posttransfuzijskih reakcija kom. 1
6. Protokol terapijskih afereza kom. 1
7. Protokol donorskih citafereza kom. 2
8. Protokol testiranje davalaca kom. 6
9. Protкol bolesnika obr.br. 2-01-SR kom. 50
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10. Protкol bolesnika obr.br. 2-02-SR kom. 10
11. Protokol urađenih analiza produkata od krvi kom. 2
12. Protokol urađenih analiza -ambulanta kom.. 2
13. Protokol za hemostazu kom. 7
14. Protokol zaduživanja ključeva kom. 3
15. Protokol zaduživanja vozila kom. 3
16. Karton oralne antikoagulantne terapije kom. 9100
17. Priznanice za participaciju obrazac RP (50+50) A5 kom. 250
18. kartoncic za KG kom 42000
19. Knjižice za dobrovoljne davaoce krvi kom. 20000
20. Blok trebovanja za citafereze kom 12
21. Protokol za agregaciju trombocita kom 2
22. Upitnik za davaoce kom 45000
23. Zakazivanje akcija-plakat kom 20000
24. Protokol vracenih davaoca kom 5
25. bukmarker kom 2000
26. Stoni kalendari kom 2000
27. Čestitke kom 100
28. Blokčići kom 5000
29. Roloplakati   0.85m x 2m kom 2
30. Plastična hemijska olovka sa gumiranim crnim gripom kom 5000
31. Potpisna mapa sa pregradama kom. 2
32. Flajer A5,obostrana stampa kom. 1000
33. Protokoli A4 300 lista kom. 15

Карактеристике:

Пластична  хемијска оловка :
- беле боје, не провидне ,са клипсном и притискачем улошка,
- оловка пластична са гумираним црним грипом,
-оловка са механизмом и могућношћу замене мина,
-паковање по 50 оловака у кутији.
-штампа: Словима ћирилице у  црвеној боји .

Потписне мапе са преградама :
( Азбучник-регистар) са 22 преградна картона од преспана, са стране механизам за преградне картоне, 
корице су од тврдог повеза.

Сви Протоколи осим протокола под редним бројем 33.су формата В3 са 350 листова , папир 100гр, 
шивени концем кроз лот , капитал , показна трака, корице –сито штампа1/0.

Протоколи под редним бројем 33. су формата А4 са 300 листова , папир 80гр, шивени концем кроз лот, 
капитал , показна трака, корице –сито штампа1/0.
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Картон оралне антикоагулантне терапије , димензија 445х160мм, картон куздрук-мат 350гр, штампа 
2/2, биговано на 4 места

Честитке , димензија 200х100мм, картон куздрук-мат 350гр, пуна штампа 

Књижице за добровољне даваоце крви, димензија 24х10мм , биговане на 2 места , штампане у две 
боје (2/2), 250гр офсет картон

Флајер A5 –
 папир кунструк 130 грама,
 обострана штампа, 
 пун колор
 идејно решење биће достављено накнадно

Изглед дат у прилогу

ПАРТИЈА 4. Папир за штампаче и фотокопирни апарат

1. Tabulir 240x12/6 1+1, 900 preklopa kom. 36
2. Tabulir 240x12 1+1, 900 preklopa kom. 4
3. Tabulir 240x12/6 1+0, 1800 preklopa kom. 10
4. Tabulir 240x12/6 1+2, 550 preklopa kom. 36
5. Fotokopir papir A4 1/500 80gr/m2 kom. 750

ПАРТИЈА 5.Тонери и кетриџи

R.br. naziv jm Kol.
1. Toner za HP 1022 kom. 28
2. Toner za HP 1320 kom. 12
3. Toner za Lexmark E 260 kom. 4
4. Toner za HP 4L kom. 1
5. Toner za  LEXMARK E352 dn XL kom. 6
6. Toner za BROTHER HL-5240 kom. 2
7. Toner za fotokop. aparat MINOLTA bizhub 226 kom. 8
8. Toner za HP P1102 kom. 10
9. Kertridž HP 300 B ili odgovarajući kom. 4
10. Kertridž HP 300 C ili odgovarajući kom. 3
11. Kertridž HP 933 XL ili odgovarajući kom. 4
12. Kertridž HP 932 XL ili odgovarajući kom. 10
13. Toner za Samsung xpress M2022 kom. 11
14. Toner za Lexmark MS510dn (502U) kom. 2
15. ORIGINALNI Toner Kyocera TK-1120 kom. 14
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16. ORIGINALNI Toner Kyocera TK-1150 kom. 5
17. Toner HP 79A kom. 3
18. Toner HP 17A kom. 2
19. Toner HP 402w kom. 2
20. Toner Lexmark MS 417 kom. 2

Напомена: ставка 15 и 16 подразумева нови тонер произведен од произвођача опреме (KYOCERA).

Предметна добра морају бити искључиво оригинални производи, односно 
нови –нерециклирани производи у оригиналном паковању и чији јепроизвођач на 
адекватан начин обележен (назив произвођача, холограм, декларација произвођача или 
томе слично).

ПАРТИЈА 6.Остали канцеларијски материјал

1. Registrator A4 norm. sa kutijom, crveni karirani kom 250
2. Registrator  A4 uski sa kutijom,  crveni karirani kom 50
3. Registrator A5 sa kutijom,  crveni karirani kom 5
4. Fascikle kartonske u boji A4 kom. 500
5. PVC fascikle sa mehanizmom A4 kom 250
6. PVC fascikle sa dugmetom A4 kom 20
7. PVC fascikle sa dugmetom A5 kom. 50
8. FASCIKLA sa gumicom A4 kom. 30
9. Sveske A4 tvrd povez kom. 60
10. Sveske A4 500 lista, tvrd povez kom. 10
11. Sveske A4 200 lista, tvrd povez kom. 30
12. Fascikle na vezivanje kom. 10
13. Sveske A5 tvrd povez kom. 100
14. Folija PVC „U“ sa perforacijom A4, glatka, prozirna, min. 120 mikrona debljine kom.. 2200
15. Folij PVC „L“ A4 kom. 500
16. Folij PVC „L“sa perforacijom A4 kom. 100
17. Folija „L“  u boji A4 kom. 100
18. Folija PVC „U” A4, glatka, prozirna, min. 120 mikrona debljine kom. 200
19. Putni nalog, beli, nereciklirani papir kom. 4000
20. Ribon za EPSON LQ-680 kom. 170
21. Ribon za EPSON LQ-690 kom. 20
22. Ribon za EPSON LQ-630 kom. 10
23. Ribon za EPSON LQ-300 kom. 10
24. Faks rolne kom. 40
25. Samolepljive nalepnice 38,1x21,2 1/100 (65 kom po listu)   kutija 20
26. Samolepljive nalepnice A4 , 1/100 kutija 2
27. Makaze (PVC drška, 22 cm, nerđajući čelik) mapet ili odgovarajuće kom. 10
28. Makaze (metalne 17cm, metalna drška, nerđajući čelik) kom. 2
29. Spajalice, niklovane 1/100 28 mm kut. 250



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/19
Канцеларијски материјал

Page 8 of 51

30. Korektor, pelikan ili odgovarajući kom. 50
31. Korektor u tracu kom. 100

32.
Municija za heftalice 24/6, 1000 kom., bakarne boje, visok kvalitet, Delta ili 
odgovarajuće 

kom.
400

33. Trake za računarske mašine OLYMPIA kom. 20
34. Ading rolne kom. 50
35. Gummice za tegle kg. 18
36. Lenjir  dužina 30 cm, PVC kom 5
37. Lepak – OHO ili odgovarajući kom. 10
38. Super lepak kom. 5
39. Grafitne olovke sa gumicom, stabilo ili odgovarajuće kom 30
40. Tehničke olovke 0.7 kom. 7

41.
Hemijske olovke, plavo punjenje 0.7 mm, PVC, sa gumenim gripom, klipsni 
pritiskač, winning ili odgovarajuće

kom.
1500

42.
Hemijske olovke, crveno punjenje 0.7 mm, PVC, sa gumenim gripom, klipsni 
pritiskač, winning ili odgovarajuće 

kom.
200

43. Markeri permanentni plavi ili crni, eding ili odgovarajući kom. 300
44. Marker multikolor signir ili odgovarajući kom. 20

45.
Dvostrani CD/ DVD marker, debljina traga su 0.4mm (Extra Fine) i 0.7mm 
(Fine)

kom.
5

46. Gel roler sa metalnim vrhom. Debljina otiska 0,7 mm. kom. 20
47. Koverte 230x330 samolepljive, bele kom. 700
48. Koverte 110x230 samolepljive, bele kom 300
49. Koverte 19x26 samolepljive, bele kom 5000
50. Podrezač kom. 3
51. DVD ® Verbatim ili odgovarajući kom. 200
52. Kocka sa papirima, 83x83mm kom. 10
53. Selotejp, 15mmx30m providni kom. 50
54. Selotejp – široki, 48mmx50m providni kom. 30
55. Kanap kom. 1
56. Pečatno mastilo, pelikan ili odgovarajuće kom. 10
57. PVC čaše kom. 200
58. Uvlake za diskove kom. 200
59. Priznanica A6 kom. 5
60. Blok naloga za upaltu, Obrazac 1 50 setova (1+1) kom. 20
61. Jastuče za pečate 55x85mm kom. 5
62. Blokovi za poruke –samolepljivi 75x75 1/400 kom. 10
63. Dnevnik blagajne kom. 10
64. Nalog blagajni da naplati kom. 10
65. Nalog blagajni da isplati kom. 10
66. Gumice za brisanje kom. 10
67. Otpremnice A5 kom. 40
68. Datumar kom. 5
69. Delovodnik – 200 lista, tvrd povez kom. 1
70. Špenadle za tablu kom. 1
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71. Ovlaživač prstiju kom. 5
72. Edi knjiga kom. 3
73. Mine 0.7 pak.10 kom. 20
74. Bušač papira, metalni. Mapet ili odgovarajući kom. 5
75. Papir visoki karo A3 1/250, nereciklirani, beli ris 2
76. Papir u boji, A4 1/250 kom. 2
77. Knjiga ulaznih faktura kom 1
78. Knjiga izlaznih  faktura kom 1
79. Personalni dosije radnika kom 25
80. Bušač papira veliki kom 1

81.
Velika heftalica kanex HP-45 ili odgovarajuća, kapacitet heftanja 30 listova, 
koristi klamerice 24/6 kom 12

82. Matična knjiga kom 1

ПАРТИЈА 7. Пластичне кесе за подарке

1. Пластичне кесе за подарке kom 50000

Кеса величине  400x 300mm ,од пластике густине  40 микрона, са ојачаном дршком, штампане обострано у 
једној боји.
На полеђини кесе, на средини, удаљен 5 цм од доње ивице, следећи натпис:

Завод за трансфузију крви Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића бр.48
тел/факс: + 381 18 4533 106, 4536 882
www.transfuzijanis.rs
ztknis@medianis.net

Предња страна кесе:
Црвена штампа на белој позадини. 8 цм од доње ивице и 14 цм од горње ивице.



Сва добра морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у 
испоручених добара може да варира у односу на спецификацију али у оквиру укупне 
вредности.
Предметна добра морају бити декларисана  и 
је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 

НАПОМЕНА: Везано за напред наведено 
захтеву наручиоца, а пре доношења Одлуке о додели уговора, достави узорке материјала са наведене 
спецификације на увид наручиоцу. Уколико
обавези да достави узорке траженог квалитета. У супротном, Наручилац ће позвати следећег понуђача са 
ранг листе да достави своје узорке. Узорци изабраног понуђача остају код наручиоца до истека 
Уговора (као репер за испоруку робе) и у том периоду биће фактурисани и плаћени. 
квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне испоруке вршиће овлашћено лице 
Наручиоца

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Напомена:
У случају да техничка документација и планови представљају битан елемент предмета јавне набавке, а у 
циљу припреме прихватљиве понуде у складу са стварним потребама наручиоца, наручилац је дужан да 
исте наведе у овом делу конкурсне 
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Сва добра морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Техничкој спецификацији
испоручених добара може да варира у односу на спецификацију али у оквиру укупне 

декларисана  и упакована, од стране Испоручиоца, у амбалажи и на начин који 
је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 

у и ускладиштењу. 

Везано за напред наведено - понуђач који буде оцењен као најповољнији је обавезан да, по 
захтеву наручиоца, а пре доношења Одлуке о додели уговора, достави узорке материјала са наведене 
спецификације на увид наручиоцу. Уколико наручилац не буде задовољан понуђеним узорцима, понуђач је у 
обавези да достави узорке траженог квалитета. У супротном, Наручилац ће позвати следећег понуђача са 
ранг листе да достави своје узорке. Узорци изабраног понуђача остају код наручиоца до истека 
Уговора (као репер за испоруку робе) и у том периоду биће фактурисани и плаћени. 
квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне испоруке вршиће овлашћено лице 

ЈА И ПЛАНОВИ

У случају да техничка документација и планови представљају битан елемент предмета јавне набавке, а у 
циљу припреме прихватљиве понуде у складу са стварним потребама наручиоца, наручилац је дужан да 

м делу конкурсне документације.

Техничкој спецификацији.  Структура 
испоручених добара може да варира у односу на спецификацију али у оквиру укупне уговорене 

упакована, од стране Испоручиоца, у амбалажи и на начин који 
је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 

понуђач који буде оцењен као најповољнији је обавезан да, по 
захтеву наручиоца, а пре доношења Одлуке о додели уговора, достави узорке материјала са наведене 

наручилац не буде задовољан понуђеним узорцима, понуђач је у 
обавези да достави узорке траженог квалитета. У супротном, Наручилац ће позвати следећег понуђача са 
ранг листе да достави своје узорке. Узорци изабраног понуђача остају код наручиоца до истека закљученог 
Уговора (као репер за испоруку робе) и у том периоду биће фактурисани и плаћени. Квалитативну и 
квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне испоруке вршиће овлашћено лице 

У случају да техничка документација и планови представљају битан елемент предмета јавне набавке, а у 
циљу припреме прихватљиве понуде у складу са стварним потребама наручиоца, наручилац је дужан да 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАBАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
условеза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ст 1. (тач. 1-4.) и став 2. Закона, 
наведене овом конурсном докумнтацијом, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. 
тач. 2) Закона);
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке  за партију 1  Термо трансфер 
етикете за епрувете и кесе за крв и партију  5  Тонери и кертриџи мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавкe и то за  :   

Партију 1  Термо трансфер етикете за епрувете и кесе за крв :

1. Да има успостављене  системе квалитета у складу са захтевима стандарда ISO 9001.

Партију  5  Тонери и кертриџи

1.Да поседују важећу  дозволу за сакупљање, транспорт и третман, односно складиштење, 
поновно искоришћавање и одлагање неопасног отпада коју издаје орган ( министарство или 
јединица локалне самоуправе) у чијој је надлежности заштита животне средине , у складу са 
Законом о управљању отпадом ( „Сл.Гласник РС“ , број 36/09, 88/10 и 14/143)-
2. Да има успостављене системе квалитета у складу са захтевима стандарда ISO 14001 и ISO 
9001.

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

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

1.4. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испупи понуђач из групе понуђача којем је    
поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКAЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезнихи услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, дефинисаних чл. 75. ст 
1. (тач. 1-4.) и став 2. Закона и овом конкурсном документацијом, понуђач доказује достављањем потписане 
и печатом оверене изјаве која чини саставни део ове конкурсне документације (Образац 5). 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 
органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 
уговора, односно током важења уговора и да је документује на прописани начин.
Испуњеност додатних  услова који се односе на :
Партију 1 понуђачи доказују достављањем фотокопије важећег сертификата о успостављености и примени 
система квалитета у  складу са захтевима стандарда  ISO 9001, издатог од стране акредитоване 
сертификоване куће .
Партију 5 понуђачи доказују достављањем фотокопије:
1.важеће  дозволе за сакупљање, транспорт и третман, односно складиштење, поновно искоришћавање и 
одлагање неопасног отпада коју издаје орган ( министарство или јединица локалне самоуправе)у чијој је 
надлежности заштита животне средине .
2. важећег сертификата о успостављености и примени система квалитета у  складу са захтевима стандарда 
ISO 14001 и ISO 9001, издатог од стране акредитоване сертификоване куће .

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 
понуђача који је понудио дужи рок плаћања, Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента 
критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 
извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када 
ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, 
који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде(Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни(Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде(Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди(Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -чл. 75. и 76. Закона,  
наведених овом конурсном докумнтацијом,(Образац 5).

!!!  С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образцe за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ___________ од __________ за јавну набавку добара -Канцеларијски материјал ЈН 7/19 ,             

партија  број _________________________________________________________________

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:     

Адреса понуђача:   

Матични број понуђача:     

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:     

Електронска адреса понуђача (e-mail):   

Телефон:     

Телефакс:    

Број рачуна понуђача и назив банке:     

Лице овлашћено за потписивање уговора    

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:   

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који 
ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач:

Напомена:
Табелу „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.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:
Табелу „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.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ [навести предмет јавне 
набавке]

Укупна цена без ПДВ-а 

Укупна цена са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања ( не може бити краћи од 45 
дана)

Рок важења понуде( не може бити краћи од 30 дана)

Рок испоруке

Место и начин испоруке

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________ ________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде.
!!!  С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно.
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(Образац 2);
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

ПАРТИЈА 1. Термо трансфер етикете за епрувете и кесе за крв
Ред.
број

Назив Јед. 
мере

Количин
а

Јединичн
а цена 

без ПДВ-
а

Јединичн
а цена са 
ПДВ-ом

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 
6=4х3

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 
7=5х3 

0 1 2 3 4 5 6 7
1 Barcode etikete (bele) PP 100x100 mm kom. 32000
2 Barcode etikete (crvene boje) PP

100x100 mm
kom.

10000
3 Nalepnice za kese (bele) velum 

100x100mm
kom.

105000
4 Barcode etikete (bele) velum 84x40mm kom. 40000
5 Barcode etikete (bele) velum 50x20mm kom. 10000

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке;
 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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ПАРТИЈА 2. Термо трансфер рибони
Ре
д.б
рој

Назив Јед. 
мере

Кол
7

Јединич
на цена 

без 
ПДВ-а

Јединичн
а цена 

са ПДВ-
ом

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 
6=4х3

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 
7=5х3 

0 1 2 3 4 5 6 7
1 Termo transfer riboni Resin 110mm*300m kom 18

Termo transfer riboni 110mm*360m wax out kom. 50
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке;
 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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ПАРТИЈА 3. Штампани материјал
Ред.б

рој
Назив Јед. 

мере
Количи

на
Јединич
на цена 

без 
ПДВ-а

Јединичн
а цена 

са ПДВ-
ом

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 
6=4х3

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом
7=5х3

0 1 2 3 4 5 6 7
1. Protokol krvnih grupa kom. 10
2. Protokol davalaca krvi kom. 50
3. Protokol analiza za koagulaciju kom. 2
4. Protokol interreakcija kom. 10
5. Protokol posttransfuzijskih reakcija kom. 1
6. Protokol terapijskih afereza kom. 1
7. Protokol donorskih citafereza kom. 2
8. Protokol testiranje davalaca kom. 6
9. Protкol bolesnika obr.br. 2-01-SR kom. 50
10 Protкol bolesnika obr.br. 2-02-SR kom. 10

11
Protokol urađenih analiza produkata 
od krvi

kom.
2

12 Protokol urađenih analiza -ambulanta
kom.
. 2

13 Protokol za hemostazu kom. 7
14 Protokol zaduživanja ključeva kom. 3
15 Protokol zaduživanja vozila kom. 3
16 Karton oralne antikoagulantne terapije kom. 9100

17
Priznanice za participaciju obrazac 
RP (50+50) A5

kom.
250

18 kartoncic za KG kom 42000
19 Knjižice za dobrovoljne davaoce krvi kom. 20000
20 Blok trebovanja za citafereze kom 12
21 Protokol za agregaciju trombocita kom 2
22 Upitnik za davaoce kom 45000
23 Zakazivanje akcija-plakat kom 20000
24 Protokol vracenih davaoca kom 5
25 bukmarker kom 2000
26 Stoni kalendari kom 2000
27 Čestitke kom 100
28 Blokčići kom 5000
29 Roloplakati   0.85m x 2m kom 2

30
Plastična hemijska olovka sa 
gumiranim crnim gripom

kom
5000

31 Potpisna mapa sa pregradama kom. 2
32 Flajer A5,obostrana stampa kom. 1000
33 Protokoli A4 300 lista kom. 15
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
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 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 
набавке;

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 
набавке;

 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 
помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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ПАРТИЈА 4. Папир за штампаче и фотокопирни апарат
Ре
д.б
рој

Назив Јед. 
мере

Количи
на

Јединич
на цена 

без 
ПДВ-а

Јединичн
а цена 

са ПДВ-
ом

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 
6=4х3

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 
7=5х3 

0 1 2 3 4 5 6 7
1 Tabulir 240x12/6 1+1, 900 preklopa kom. 36
2 Tabulir 240x12 1+1, 900 preklopa kom. 4
3 Tabulir 240x12/6 1+0, 1800 preklopa kom. 10
4 Tabulir 240x12/6 1+2, 550 preklopa kom. 36
5 Fotokopir papir A4 1/500 80gr/m2 kom. 750

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке;
 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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ПАРТИЈА 5.Тонери и кетриџи
Ре
д.б
рој

Назив Јед. 
мере

Количи
на

Јединич
на цена 

без 
ПДВ-а

Јединичн
а цена 

са ПДВ-
ом

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 
6=4х3

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 
7=5х3 

0 1 2 3 4 5 6 7
1. Toner za HP 1022 kom. 28
2. Toner za HP 1320 kom. 12
3. Toner za Lexmark E 260 kom. 4
4. Toner za HP 4L kom. 1
5. Toner za  LEXMARK E352 dn XL kom. 6
6. Toner za BROTHER HL-5240 kom. 2

7.
Toner za fotokop. aparat MINOLTA 
bizhub 226

kom.
8

8. Toner za HP P1102 kom. 10
9. Kertridž HP 300 B ili odgovarajući kom. 4
10. Kertridž HP 300 C ili odgovarajući kom. 3

11. Kertridž HP 933 XL ili odgovarajući
kom.
. 4

12. Kertridž HP 932 XL ili odgovarajući kom. 10
13. Toner za Samsung xpress M2022 kom. 11
14. Toner za Lexmark MS510dn (502U) kom. 2
15. ORIGINALNI Toner Kyocera TK-1120 kom 14
16. ORIGINALNI Toner Kyocera TK-1150 5
17. Toner HP 79A kom 3
18. Toner HP 17A kom 2
19. Toner HP 402w kom 2
20. Toner Lexmark MS 417 kom 2

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке;
 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум: М.П. Потпис понуђача



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/19
Канцеларијски материјал

Page 24 of 51

ПАРТИЈА 6.Остали канцеларијски материјал
Ре
д.б
рој

Назив Јед. 
мере

Количи
на

Јединич
на цена 

без 
ПДВ-а

Јединичн
а цена 

са ПДВ-
ом

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 
6=4х3

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 
7=5х3 

0 1 2 3 4 5 6 7
1. Registrator A4 norm. sa kutijom, crveni 

karirani
kom

250
2. Registrator  A4 uski sa kutijom,  crveni 

karirani
kom

50
3. Registrator A5 sa kutijom,  crveni karirani kom 5
4. Fascikle kartonske u boji A4 kom. 500
5. PVC fascikle sa mehanizmom A4 kom 250
6. PVC fascikle sa dugmetom A4 kom 20
7. PVC fascikle sa dugmetom A5 kom. 50
8. FASCIKLA sa gumicom A4 kom. 30
9. Sveske A4 tvrd povez kom. 60
10. Sveske A4 500 lista, tvrd povez kom. 10
11. Sveske A4 200 lista, tvrd povez kom. 30
12. Fascikle na vezivanje kom. 10
13. Sveske A5 tvrd povez kom. 100

14.

Folija PVC „U“ sa perforacijom A4, 
glatka, prozirna, min. 120 mikrona 
debljine

kom.
.

2200
15. Folij PVC „L“ A4 kom. 500
16. Folij PVC „L“sa perforacijom A4 kom. 100
17. Folija „L“  u boji A4 kom. 100

18.
Folija PVC „U” A4, glatka, prozirna, min. 
120 mikrona debljine

kom.
200

19. Putni nalog, beli, nereciklirani papir kom. 4000
20. Ribon za EPSON LQ-680 kom. 170
21. Ribon za EPSON LQ-690 kom. 20
22. Ribon za EPSON LQ-630 kom. 10
23. Ribon za EPSON LQ-300 kom. 10
24. Faks rolne kom. 40

25.
Samolepljive nalepnice 38,1x21,2 1/100 
(65 kom po listu)   

kutija
20

26. Samolepljive nalepnice A4 , 1/100 kutija 2

27.
Makaze (PVC drška, 22 cm, nerđajući 
čelik) mapet ili odgovarajuće

kom.
10

28.
Makaze (metalne 17cm, metalna drška, 
nerđajući čelik)

kom.
2

29. Spajalice, niklovane 1/100 28 mm kut. 250
30. Korektor, pelikan ili odgovarajući kom. 50
31. Korektor u tracu kom. 100

32.
Municija za heftalice 24/6, 1000 kom., 
bakarne boje, visok kvalitet, Delta ili 

kom.
400
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odgovarajuće 
33. Trake za računarske mašine OLYMPIA kom. 20
34. Ading rolne kom. 50
35. Gummice za tegle kg. 18
36. Lenjir  dužina 30 cm, PVC kom 5
37. Lepak – OHO ili odgovarajući kom. 10
38. Super lepak kom. 5

39.
Grafitne olovke sa gumicom, stabilo ili 
odgovarajuće

kom
30

40. Tehničke olovke 0.7 kom. 7

41.

Hemijske olovke, plavo punjenje 0.7 mm, 
PVC, sa gumenim gripom, klipsni 
pritiskač, winning ili odgovarajuće

kom.

1500

42.

Hemijske olovke, crveno punjenje 0.7 
mm, PVC, sa gumenim gripom, klipsni 
pritiskač, winning ili odgovarajuće 

kom.

200

43.
Markeri permanentni plavi ili crni, eding ili 
odgovarajući

kom.
300

44. Marker multikolor signir ili odgovarajući kom. 20

45.

Dvostrani CD/ DVD marker, debljina 
traga su 0.4mm (Extra Fine) i 0.7mm 
(Fine)

kom.

5

46.
Gel roler sa metalnim vrhom. Debljina 
otiska 0,7 mm.

kom.
20

47. Koverte 230x330 samolepljive, bele kom. 700
48. Koverte 110x230 samolepljive, bele kom 300
49. Koverte 19x26 samolepljive, bele kom 5000
50. Podrezač kom. 3
51. DVD ® Verbatim ili odgovarajući kom. 200
52. Kocka sa papirima, 83x83mm kom. 10
53. Selotejp, 15mmx30m providni kom. 50
54. Selotejp – široki, 48mmx50m providni kom. 30
55. Kanap kom. 1
56. Pečatno mastilo, pelikan ili odgovarajuće kom. 10
57. PVC čaše kom. 200
58. Uvlake za diskove kom. 200
59. Priznanica A6 kom. 5

60.
Blok naloga za upaltu, Obrazac 1 50 
setova (1+1)

kom.
20

61. Jastuče za pečate 55x85mm kom. 5

62.
Blokovi za poruke –samolepljivi 75x75 
1/400

kom.
10

63. Dnevnik blagajne kom. 10
64. Nalog blagajni da naplati kom. 10
65. Nalog blagajni da isplati kom. 10
66. Gumice za brisanje kom. 10
67. Otpremnice A5 kom. 40
68. Datumar kom. 5
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69. Delovodnik – 200 lista, tvrd povez kom. 1
70. Špenadle za tablu kom. 1
71. Ovlaživač prstiju kom. 5
72. Edi knjiga kom. 3
73. Mine 0.7 pak.10 kom. 20

74.
Bušač papira, metalni. Mapet ili 
odgovarajući

kom.
5

75.
Papir visoki karo A3 1/250, nereciklirani, 
beli

ris
2

76. Papir u boji, A4 1/250 kom. 2
77. Knjiga ulaznih faktura kom 1
78. Knjiga izlaznih  faktura kom 1
79. Personalni dosije radnika kom 25
80. Bušač papira veliki kom 1

81.

Velika heftalica kanex HP-45 ili 
odgovarajuća, kapacitet heftanja 30 
listova, koristi klamerice 24/6 kom 12

82. Matična knjiga kom 1

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне

набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке;
 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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ПАРТИЈА 7. Пластичне кесе за подарке
Ре
д.б
рој

Назив Јед. 
мере

Количи
на

Јединич
на цена 

без 
ПДВ-а

Јединичн
а цена 

са ПДВ-
ом

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а 
6=4х3

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 
7=5х3 

0 1 2 3 4 5 6 7
1 Пластичне кесе за подарке kom. 50000

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне 

набавке;
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне 

набавке;
 у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће 

помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су 
наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и 
то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама 
(које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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(Образац 3);

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ 

ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду 
трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да 
понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач 
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
!!!  С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац за сваку партију посебно.

НАПОМЕНА-достављање овог обрасца није обавезно
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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 
мале вредности КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН бр 7/19,партија број ______________________________ 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
____________

М.П. Потпис понуђача
__________________

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће 
одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту 
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне 
набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 
набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка2)Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђачаиз групе понуђачаи оверена печатом.
!!!  С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац за сваку партију посебно.
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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -ЧЛ. 75. И 76.ЗАКОНА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач__________________________________________________(навести назив понуђача)у поступку јавне 
набавке-добара КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН бр 7/19, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку,и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нисуосуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе,за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понудеза предметну јавну набавку;

Место:_____________ Понуђач:

Датум:_____________ М.П. _____________________

!!!  С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац  за сваку партију посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
За Партије 1,2,3,4,6 и 7   

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

и

2................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. (Навести 
назив предузећа, адресу, седиште и име лица које заступа фирму) 
Шифра делатности: .....................; Матични број: ...............; ПИБ:................Текући рачун: ....................................; 
Тел/факс ...........................................................; (у даљем тексту: Продавац) 

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
Основ уговора: ЈНМВ Број 7/19 партија______________________________  Број и датум одлуке о додели 
уговора: ....................... од .....................Понуда изабраног понуђача број .................... од .............(попуњава 
Наручилац) 

1.ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог уговора је купопродаја и сукцесивна испорука  добара за партију _____________________
___________________________________________________  (назив партије ) по  прихваћеној понуди  број 
__________ од ___________ 2019. године , која чини саставни део овог уговора .
Наведена количина (број) предметних добара дата је оквирно и Купац задржава право да у складу са 
потребама набави мању или већу количину, у складу са јединичним ценама датим у понуди  а у оквиру 
уговорене вредности.

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ 
2.1. Цене робе утврђене су понудом ПРОДАВЦА број ................ од ........... 2019.године.
Вредност уговорених добара је ____________ динара без ПДВ-а , односно_____________ динара са ПДВ-ом.
Цене се  не могу се мењати током трајања уговора .

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
3.1. Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од  ______ дана.

4. РОК ИСПОРУКЕ 
4.1. Продавац се обавезује да ће врши испоруку предмета овог Уговора сукцесивно по пријему писаног или 
телефонског захтева Купца по потписивању овог Уговора, у року од ______ дана.
4.2. Испорука је на паритету фцо магацин Купца. 
4.3. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе, који ће бити сагласно одређен сходно 
дужини трајања исте. 

5. КВАЛИТЕТ 
5.1. Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати Техничкој спецификацији 
и достављеним узорцима.
5.2. Достављени узорци  биће задржани код Купца до истека рока важности уговора ради упоређивања 
појединачних испорука са достављеним узорцима

6. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА 
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6.1. Роба која је предмет овог уговора мора бити упакована на начин који је прописан за ту врсту робе и 
испоручена у оригиналној амбалажи произвођача .

7. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ 
7.1. Квантитативан пријем робе врши ће се у магацину Купца.
7.2. Евентуална одступања испоручене количине, у односу на отпремницу или други документ који Продавац
доставља уз робу, Купац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику у року од 24 
(двадесетчетири) сата. 
7.3. Рекламацију из тачке 7.2. Продавац је дужан да реши у року од 7 (седам) дана. 

8. ВИША СИЛА 
8.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених 
обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна 
другу обавесте писаним путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа. 
8.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,транспортне 
несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила. 

9. СПОРОВИ 
9.1. УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у 
случају спора уговарају стварну и месну надлежност 
Привредног суда у Нишу, уз примену права Републике Србије. 

10. РАСКИД УГОВОРА 
10.1. Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 
захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 
10.2. Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходноj, другој уговорној страни, 
достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана 
за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном 
примереном року – Уговор ће се раскинути. 

11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 
1 1.1.Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до 31.12.2019. годинe.
/

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 12.1. Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од  
којих се свакој уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка. 
12.2. Саставни део овог Уговора је и његови прилог: (Прилог бр.1 – Понуда бр. ............ од ............2019.год. 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

за ПРОДАВЦА за КУПЦА

__________________ _______________________

др Весна Кнежевић           

!!!  С обзиром да је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати овај 
образац за партије 1,2,3,4,6 и 7 посебно.
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VII МОДЕЛ УГОВОРА
За партију 5

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

и

2................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................. (Навести 
назив предузећа, адресу, седиште и име лица које заступа фирму) 
Шифра делатности: .....................; Матични број: ...............; ПИБ:................Текући рачун: ....................................; 
Тел/факс ...........................................................; (у даљем тексту: Продавац) 

Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
Основ уговора: ЈНМВ Број 7/19 партија______________________________  Број и датум одлуке о додели 
уговора: ....................... од .....................Понуда изабраног понуђача број .................... од .............(попуњава 
Наручилац) 

1.ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог уговора је купопродаја и сукцесивна испорука  добара за партију _____________________
___________________________________________________  (назив партије )  по прихваћеној понуди  број 
__________ од ___________ 2019. године , која чини саставни део овог уговора .
Наведена количина (број) предметних добара дата је оквирно и Купац задржава право да у складу са 
потребама набави мању или већу количину, у складу са јединичним ценама датим у понуди  а у оквиру 
уговорене вредности.

2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ
2.1. Цене робе утврђене су понудом ПРОДАВЦА број ................ од ........... 2019.године.
Вредност уговорених добара је ____________ динара без ПДВ-а , односно_____________ динара са ПДВ-ом.
Цене се  не могу се мењати током трајања уговора .

3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
3.1. Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од______________ дана

4. РОК ИСПОРУКЕ 
4.1. Продавац се обавезује да ће врши испоруку предмета овог Уговора сукцесивно по пријему писаног или 
телефонског захтева Купца по потписивању овог Уговора, у року од ______ дана.
4.2. Испорука је на паритету фцо магацин Купца. 
4.3. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе, који ће бити сагласно одређен сходно 
дужини трајања исте. 

5. КВАЛИТЕТ 
5.1. Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати Техничкој спецификацији 
и достављеним узорцима.
5.2. Достављени узорци  биће задржани код Купца до истека рока важности уговора ради упоређивања 
појединачних испорука са достављеним узорцима
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6. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА 
6.1. Роба која је предмет овог уговора мора бити упакована на начин који је прописан за ту врсту робе и 
испоручена у оригиналној амбалажи произвођача .
6.2.Продавац се обавезује да ће од Купца преузети све истрошене тонере и са њима поступати у складу са 
Законом о управљању отпадом( „ Сл. Гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 14/16.)

7. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ 
7.1. Квантитативан пријем робе врши ће се у магацину Купца.
7.2. Евентуална одступања испоручене количине, у односу на отпремницу или други документ који Продавац
доставља уз робу, Купац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику у року од 24 
(двадесетчетири) сата. 
7.3. Рекламацију из тачке 7.2. Продавац је дужан да реши у року од 7 (седам) дана. 

8. ВИША СИЛА 
8.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених 
обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна 
другу обавесте писаним путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа. 
8.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,транспортне 
несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила. 

9. СПОРОВИ 
9.1. УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у 
случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Нишу, уз примену права Републике 
Србије. 

10. РАСКИД УГОВОРА 
10.1. Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може 
захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 
10.2. Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходноj, другој уговорној страни, 
достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана 
за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном 
примереном року – Уговор ће се раскинути. 

11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 
1.1.Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до 31.12.2019. годинe.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 12.1. Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од  
којих се свакој уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка. 
12.2. Саставни део овог Уговора је и његови прилог: (Прилог бр.1 – Понуда бр. ............ од ............2019.год. 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

за ПРОДАВЦА за КУПЦА

__________________ _______________________

др Весна Кнежевић           

!!!  Попуњава само понуђач за партију 5
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  
Понуђач подноси понуду на српском језику.  

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА BУДЕ САЧИЊЕНА  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да 
се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Завод за трансфузију крви Ниш, булевар др Зорана Ђинђића 48 , 18000 
Ниш ,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал , број 7/19- НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.03.2019. до 
09:00 часова .  
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 
истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
  Понуда за сваку партију мора да садржи: 
1) Образац понуде(Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни(Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде(Образац 3); !!! није обавезан
4) Образац изјаве о независној понуди(Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -чл. 75. и 76. Закона,  
наведених овом конурсном докумнтацијом,(Образац 5).
6)Модел уговора  
Понуда за партију 5 мора да садржи и доказе о испуњености додатних услова.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за 
подношење понуда, дана 19.03.2019. у 09:30 часова на адреси булевар др Зорана Ђинђића 48 , Ниш у 
присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

3.ПАРТIЈЕ
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати једну целокупну партију .
Уколико понуђач подноси понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се свака партија може 
посебно оцењивати. Свака партија је предмет посебног уговора.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 
одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Завод за трансфузију крви Ниш, булевар др Зорана Ђинђића 48 , 18000 Ниш са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – Канцеларијски  материјал,  број 7/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/19
Канцеларијски материјал

Page 36 of 51

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал ,  број 7/19 -НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал,  број 7/19- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал ,  број 7/19- НЕ 
ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ   
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 Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, 
или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.  

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси 
са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити 
већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке 
поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 
подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној
документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно 
садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  
� члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача 
пред наручиоцем,  
� понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
� понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
� понуђачу који ће издати рачун,  
� рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
� обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној 
документацији, а у складу са упутством како се доказује испуњеност услова  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 
задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 
одговара задруга и задругари у складу са законом. 
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Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана испоруке, на основу документа који 
испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара, 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева краће плаћање од  45 дана.
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке добара, не може бити дужи од 3 дана од дана пријема поруџбине.
Место испоруке– на адресу наручиоца: 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
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 писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.  

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА BУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ  
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима 
које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир 
цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на 
e-mail :jnabavkeztknis@medianis.net или факсом на број 018 4 533 106 тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, ЈН бр  7/19.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење 
понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 
подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 
документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона:
- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници; 
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- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске 
поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено 
достављање

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА 
ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА   
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од 
понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да 
врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по 
позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог 
подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.   

14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 
трећих лица сноси понуђач.  

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА   
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно 
удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се 
доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: jnabavkeztknis@medianis.net или факсом на број 
018 533 106 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року 
од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 
најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 
подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке 
инеправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење 
понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до 
истека рока за подношење понуда
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке 
из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана oбјављивања одлуке на 
Порталу јавних набавки.  
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У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о 
обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву 
за заштиту права.
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 захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца 
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцау поступку јавне набавке у складу са 
одредбама члана 150. овог Закона.
Захтев за заштиту права мора да 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. овог закона; 
7) потпис подносиоца. 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за 
заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. 
тачка 6) Закона, је: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(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. * Републичка 
комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране 
Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за 
пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; 
(4) број рачуна: 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: ЗЗП; Завод за трансфузију крви Ниш; јавна набавка ЈН 7/19. 
(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, или 
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, или 
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана 
и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних 
наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских 
средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних 
средстава), или 
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 имајуотворен 
рачун кодНародне банке Србије у складу са законом и другим прописом.
Висина таксе: -60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности;
Поступак заштите права понуђача регулиса је одредбама чл. 138. -166. Закона.
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IX ПРИЛОГ

Термо трансфер етикете за епрувете и кесе за крв

Р.бр. назив јм количина
1. Barcode etikete (bele) PP 100x100 mm kom. 32000
2. Barcode etikete (crvene boje) PP 100x100 mm kom. 10000
3. Nalepnice za kese (bele) velum 100x100mm kom. 105000
4. Barcode etikete (bele) velum 84x40mm kom. 40000
5. Barcode etikete (bele) velum 50x20mm kom. 10000

 Ставке 1. и 2.  ПП – полипропиленске етикете
 Ставке 3., 4. и 5. велум: велум самолепљиви папир 80гр/м2, непремазни , бездрвни, гладак, 

каледиран бели папир, мат, , за штампу се користе рибони, 
 све етикете су у ролни,
 максимални пречник ролне је 20 цм за ставке 1-4
 унутрашњи пречник хилзне је 7 цм за ставке 1-4 
 етикете црвене боје  -цео папир је обојен
 размак између етикета је 2-4мм
 максимални пречник ролне је 9 цм за ставку 5
 унутрашњи пречник хилзне је 2,5 цм за ставку 5 

Изглед етикета дат је у прилогу
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Редни број 1. i 2. 
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Редни број 3.
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Редни број 4.

Редни број 5.
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ПАРТИЈА 3. Штампани материјал

1. Protokol krvnih grupa kom. 10
2. Protokol davalaca krvi kom. 50
3. Protokol analiza za koagulaciju kom. 2
4. Protokol interreakcija kom. 10
5. Protokol posttransfuzijskih reakcija kom. 1
6. Protokol terapijskih afereza kom. 1
7. Protokol donorskih citafereza kom. 2
8. Protokol testiranje davalaca kom. 6
9. Protкol bolesnika obr.br. 2-01-SR kom. 50
10. Protкol bolesnika obr.br. 2-02-SR kom. 10
11. Protokol urađenih analiza produkata od krvi kom. 2
12. Protokol urađenih analiza -ambulanta kom.. 2
13. Protokol za hemostazu kom. 7
14. Protokol zaduživanja ključeva kom. 3
15. Protokol zaduživanja vozila kom. 3
16. Karton oralne antikoagulantne terapije kom. 9100
17. Priznanice za participaciju obrazac RP (50+50) A5 kom. 250
18. kartoncic za KG kom 42000
19. Knjižice za dobrovoljne davaoce krvi kom. 20000
20. Blok trebovanja za citafereze kom 12
21. Protokol za agregaciju trombocita kom 2
22. Upitnik za davaoce kom 45000
23. Zakazivanje akcija-plakat kom 20000
24. Protokol vracenih davaoca kom 5
25. bukmarker kom 2000
26. Stoni kalendari kom 2000
27. Čestitke kom 100
28. Blokčići kom 5000
29. Roloplakati   0.85m x 2m kom 2
30. Plastična hemijska olovka sa gumiranim crnim gripom kom 5000
31. Potpisna mapa sa pregradama kom. 2
32. Flajer A5,obostrana stampa kom. 1000
33. Protokoli A4 300 lista kom. 15

Карактеристике:

Сви Протоколи осим протокола под редним бројем 33.су формата В3 са 350 листова , папир 100гр, шивени 
концем кроз лот , капитал , показна трака, корице –сито штампа1/0.

Протоколи под редним бројем 33. су формата А4 са 300 листова , папир 80гр, шивени концем кроз лот , 
капитал , показна трака, корице –сито штампа1/0.

Картон оралне антикоагулантне терапије , димензија 445х160мм, картон куздрук-мат 350гр, штампа 
2/2, биговано на 4 места

Честитке , димензија 200х100мм, картон куздрук-мат 350гр, пуна штампа



- Упитник за даваоца 
формат А4 – папир 80 грамски, обостана штампа у две боје (црвена и црна)
(узорак се може преузети у ЗТК НИШ)

Потписне мапе са преградама :
( Азбучник-регистар) са 22 преградна картона од преспана, са стране механизам за преградне картоне, 
корице су од тврдог повеза.

Хемијске оловке

- беле боје, не провидне ,са клипсном и притискачем улошка
- оловка пластична са гумираним црним грипом
-оловка са механизмом и могућношћу замене мина
-паковање по 50 оловака у кутији.
-штампа: Словима ћирилице у  црвеној боји на белој подлози  са логом Завода величине 8мм и 
називом 3мм   ( Завод за трансфузију крви Ниш)      
    

Упитник за даваоца
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папир 80 грамски, обостана штампа у две боје (црвена и црна)
(узорак се може преузети у ЗТК НИШ)

регистар) са 22 преградна картона од преспана, са стране механизам за преградне картоне, 

беле боје, не провидне ,са клипсном и притискачем улошка
са гумираним црним грипом

са механизмом и могућношћу замене мина
паковање по 50 оловака у кутији.
штампа: Словима ћирилице у  црвеној боји на белој подлози  са логом Завода величине 8мм и 

називом 3мм   ( Завод за трансфузију крви Ниш)      

регистар) са 22 преградна картона од преспана, са стране механизам за преградне картоне, 

штампа: Словима ћирилице у  црвеној боји на белој подлози  са логом Завода величине 8мм и 
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-Картончић за КГ
картон бели – кунсдрук, сјајни, 350 грамски, димензије 10х5,5 цм, са црном штампом

- Кнјижице за добровољне даваоце крви, димензија 24х10cм , биговане на 2 места , штампане у 
две боје (2/2), 250гр офсет картон
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- Плакат – Заказивање акција 
формат Б3 – папир – кунсдрук, мат, минимум 130 грамски
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Priznanice za 
participaciju obrazac 
RP (50+50) А5
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- Блок требовања за цитаферезе
Формат А5, 100 копирајућих листова, перфорисани са стране



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 7/19
Канцеларијски материјал

Page 50 of 51

Блокчићи
Димензија 14х10цм , 
корица кунздрук 250гр , штампа 2/0 офсет сјајни лак, листови 70гр офсетни, унутрашњост 55 
листића,штампа листова 1/0. Лајмовање по ужој страни

ЗНАК ЗАВОДА ЗА БЛОКЧИЋ (знак интензивно црвене боје, сва слова црвене боје)

Знак на средини а назив у доњем делу блокчића испод знака 1 ,5 цм изнад доње ивице
листови – бели, без линија, са знаком величине 1,5x1,5цм у доњем десном углу, на сваком листу, по 1цм 
удаљен од крајњих ивица
На полеђини блокчића, на корици, на средини, удаљен 1цм од доње ивице, следеци натпис:
(величина слова 3мм)

Завод за трансфузију крви Ниш
Булевар др Зорана Ђинђића бр.48
тел/факс: + 381 18 4533 106, 4536 882
www.transfuzijanis.rs
ztknis@medianis.net

- Букмаркер
 формат: 4,5 x 23 цм
 папир: кунстдрук 300 грамски, мат
 штампа: обострано пун колор
 идејно решење биће достављено накнадно након добијања сагласности Министарства Здравља РС
 рок испоруке: целокупна количина 3 дана од дана достављања идејног решења

7 cm

5 mm
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- Стони календари
 постоље од хромо картона у белој боји
 повезан спиралом
 димензије календара 20 x 11 цм
 12 листова, папир кунструк 130 грама, обострана штампа, пун колор
 идејно решење биће достављено накнадно

- Роло плакати
 димензије 0,85 x 2м
 АЛ конструкција, 
 фул колор
 штампа на церадном банер платну или пропиленском банер платну 
 преносна торба
 идејно решење биће достављено накнадно

- Flajer A5 –
 папир кунструк 130 грама,
 обострана штампа, 
 пун колор

идејно решење биће достављено накнадно
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ









1. Подаци о наручиоцу:

Назив наручиоца : Завод за трансфузију крви Ниш

Седиште наручиоца :Булевар Зорана Ђинђића 48

Интернет страница наручиоца www.transfuzijanis.rs



2. Врста поступка јавне набавке 

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



3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број 7/19  су добра –  Канцеларијски  материјал 

(30192000 Канцеларијски материјал)

Предмет јавне набавке обликован је у 7 партија:

ПАРТИЈА 1. Термо трансфер етикете за епрувете и кесе за крв

ПАРТИЈА 2. Термо трансфер рибони

ПАРТИЈА 3. Штампани материјал

ПАРТИЈА 4. Папир за штампаче и фотокопирни апарат

ПАРТИЈА 5. Тонери и кетриџи

ПАРТИЈА 6. Остали канцеларијски материјал

ПАРТИЈА 7. Пластичне кесе за подарке

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није резервисана набавка.



5. Контакт (лице или служба)  

Лице (или служба) за контакт: дипл.инг.Слободан Динуловић

Е - mail адреса : jnabavkeztknis@medianis.net






II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.



Предмет јавне набавке, број 7/19  су добра Канцеларијски  материјал (30192000 Канцеларијски материјал). Предмет јавне набавке обликован је у 7 партија:





ПАРТИЈА 1.  Термо трансфер етикете за епрувете и кесе за крв



		1. 

		Barcode etikete (bele) PP 100x100 mm

		kom.

		32000



		2. 

		Barcode etikete (crvene boje) PP 100x100 mm

		kom.

		10000



		3. 

		Nalepnice za kese (bele) velum  100x100mm

		kom.

		105000



		4. 

		Barcode etikete (bele) velum 84x40mm

		kom.

		40000



		5. 

		Barcode etikete (bele) velum 50x20mm

		kom.

		10000







· Ставке 1. и 2.  ПП – полипропиленске етикете

· Ставке 3., 4. и 5. велум: велум самолепљиви папир 80гр/м2, непремазни , бездрвни, гладак, каледиран бели папир, мат,  за штампу се користе рибони, 

· све етикете су у ролни,

· максимални пречник ролне је 20 цм за ставке 1-4

· унутрашњи пречник хилзне је 7 цм за ставке 1-4 

· етикете црвене боје  -цео папир је обојен

· размак између етикета је 2- 4мм

· максимални пречник ролне је 9 цм за ставку 5

· унутрашњи пречник хилзне је 2,5 цм за ставку 5 

ПАРТИЈА 2. Термо трансфер рибони



		1. 

		Termo transfer riboni Resin 110mm*300m 

		kom

		18



		2. 

		Termo transfer riboni 110mm*360m wax out

		kom.

		50







ПАРТИЈА 3. Штампани материјал

		1. 

		Protokol krvnih grupa

		kom.

		10



		2. 

		Protokol davalaca krvi

		kom.

		50



		3. 

		Protokol analiza za koagulaciju

		kom.

		2



		4. 

		Protokol interreakcija

		kom.

		10



		5. 

		Protokol posttransfuzijskih reakcija

		kom.

		1



		6. 

		Protokol terapijskih afereza

		kom.

		1



		7. 

		Protokol donorskih citafereza

		kom.

		2



		8. 

		Protokol testiranje davalaca

		kom.

		6



		9. 

		Protкol bolesnika obr.br. 2-01-SR

		kom.

		50



		10. 

		Protкol bolesnika obr.br. 2-02-SR

		kom.

		10



		11. 

		Protokol urađenih analiza produkata od krvi

		kom.

		2



		12. 

		Protokol urađenih analiza -ambulanta

		kom..

		2



		13. 

		Protokol za hemostazu

		kom.

		7



		14. 

		Protokol zaduživanja ključeva

		kom.

		3



		15. 

		Protokol zaduživanja vozila

		kom.

		3



		16. 

		Karton oralne antikoagulantne terapije

		kom.

		9100



		17. 

		Priznanice za participaciju obrazac RP (50+50) A5

		kom.

		250



		18. 

		kartoncic za KG

		kom

		42000



		19. 

		Knjižice za dobrovoljne davaoce krvi

		kom.

		20000



		20. 

		Blok trebovanja za citafereze

		kom

		12



		21. 

		Protokol za agregaciju trombocita

		kom

		2



		22. 

		Upitnik za davaoce

		kom

		45000



		23. 

		Zakazivanje akcija-plakat

		kom

		20000



		24. 

		Protokol vracenih davaoca

		kom

		5



		25. 

		bukmarker

		kom

		2000



		26. 

		Stoni kalendari

		kom

		2000



		27. 

		Čestitke

		kom

		100



		28. 

		Blokčići

		kom

		5000



		29. 

		Roloplakati   0.85m x 2m

		kom

		2



		30. 

		Plastična hemijska olovka sa gumiranim crnim gripom

		kom

		5000



		31. 

		Potpisna mapa sa pregradama

		kom.

		2



		32. 

		Flajer A5,obostrana stampa

		kom.

		1000



		33. 

		Protokoli A4 300 lista 

		kom.

		15





	

						

Карактеристике:

Пластична  хемијска оловка :

-  беле боје, не провидне ,са клипсном и притискачем улошка,

 - оловка пластична са гумираним црним грипом,

-оловка са механизмом и могућношћу замене мина,

 -паковање по 50 оловака у кутији.

-штампа: Словима ћирилице у  црвеној боји .



Потписне мапе са преградама :

( Азбучник-регистар) са 22 преградна картона од преспана, са стране механизам за преградне картоне, корице су од тврдог повеза.



Сви Протоколи осим протокола под редним бројем 33.су формата В3 са 350 листова , папир 100гр, шивени концем кроз лот , капитал , показна трака, корице –сито штампа1/0.

Протоколи под редним бројем 33. су формата А4 са 300 листова , папир 80гр, шивени концем кроз лот, капитал , показна трака, корице –сито штампа1/0.



Картон оралне антикоагулантне терапије , димензија 445х160мм, картон куздрук-мат 350гр, штампа 2/2, биговано на 4 места

Честитке , димензија 200х100мм, картон куздрук-мат 350гр, пуна штампа 

Књижице за добровољне даваоце крви, димензија 24х10мм , биговане на 2 места , штампане у две боје (2/2), 250гр офсет картон

Флајер A5 –

· папир кунструк 130 грама,

·  обострана штампа, 

· пун колор

· идејно решење биће достављено накнадно





Изглед дат у прилогу





ПАРТИЈА 4. Папир за штампаче и фотокопирни апарат



		1. 

		Tabulir 240x12/6 1+1, 900 preklopa

		kom.

		36



		2. 

		Tabulir 240x12 1+1, 900 preklopa

		kom.

		4



		3. 

		Tabulir 240x12/6 1+0, 1800 preklopa

		kom.

		10



		4. 

		Tabulir 240x12/6 1+2, 550 preklopa

		kom.

		36



		5. 

		Fotokopir papir A4 1/500 80gr/m2

		kom.

		750









ПАРТИЈА 5.Тонери и кетриџи



		 R.br.

		naziv 

		jm

		 Kol.



		1. 

		Toner za HP 1022

		kom.

		28



		2. 

		Toner za HP 1320 

		kom.

		12



		3. 

		Toner za Lexmark E 260

		kom.

		4



		4. 

		Toner za HP 4L

		kom.

		1



		5. 

		Toner za  LEXMARK E352 dn XL

		kom.

		6



		6. 

		Toner za BROTHER HL-5240

		kom.

		2



		7. 

		Toner za fotokop. aparat MINOLTA bizhub 226

		kom.

		8



		8. 

		Toner za HP P1102

		kom.

		10



		9. 

		Kertridž HP 300 B ili odgovarajući

		kom.

		4



		10. 

		Kertridž HP 300 C ili odgovarajući

		kom.

		3



		11. 

		Kertridž HP 933 XL ili odgovarajući

		kom.

		4



		12. 

		Kertridž HP 932 XL ili odgovarajući

		kom.

		10



		13. 

		Toner za Samsung xpress M2022

		kom.

		11



		14. 

		Toner za Lexmark MS510dn (502U)

		kom.

		2



		15. 

		ORIGINALNI Toner Kyocera TK-1120

		kom.

		14



		16. 

		ORIGINALNI Toner Kyocera TK-1150

		kom.

		5



		17. 

		Toner HP 79A

		kom.

		3



		18. 

		Toner HP 17A

		kom.

		2



		19. 

		Toner HP 402w

		kom.

		2



		20. 

		Toner Lexmark MS 417

		kom.

		2







Напомена: ставка 15 и 16 подразумева нови тонер произведен од произвођача опреме (KYOCERA).



Предметна добра морају бити искључиво оригинални производи, односно 

нови –нерециклирани производи у оригиналном паковању и чији јепроизвођач на 

адекватан начин обележен (назив произвођача, холограм, декларација произвођача или 

томе слично).



ПАРТИЈА 6.Остали канцеларијски материјал



		1. 

		Registrator A4 norm. sa kutijom, crveni karirani

		kom

		250



		2. 

		Registrator  A4 uski sa kutijom,  crveni karirani

		kom

		50



		3. 

		Registrator A5 sa kutijom,  crveni karirani

		kom

		5



		4. 

		Fascikle kartonske u boji A4

		kom.

		500



		5. 

		 PVC fascikle sa mehanizmom A4

		kom

		250



		6. 

		PVC fascikle sa dugmetom A4

		kom

		20



		7. 

		PVC fascikle sa dugmetom A5

		kom.

		50



		8. 

		FASCIKLA sa gumicom A4

		kom.

		30



		9. 

		Sveske A4 tvrd povez

		kom.

		60



		10. 

		Sveske A4 500 lista, tvrd povez

		kom.

		10



		11. 

		Sveske A4 200 lista, tvrd povez

		kom.

		30



		12. 

		Fascikle na vezivanje

		kom.

		10



		13. 

		Sveske A5 tvrd povez

		kom.

		100



		14. 

		Folija PVC „U“ sa perforacijom A4, glatka, prozirna, min. 120 mikrona debljine

		kom..

		2200



		15. 

		Folij PVC „L“ A4

		kom.

		500



		16. 

		Folij PVC „L“sa perforacijom A4

		kom.

		100



		17. 

		Folija „L“  u boji A4

		kom.

		100



		18. 

		Folija PVC „U” A4, glatka, prozirna, min. 120 mikrona debljine

		kom.

		200



		19. 

		Putni nalog, beli, nereciklirani papir

		kom.

		4000



		20. 

		Ribon za EPSON LQ-680

		kom.

		170



		21. 

		Ribon za EPSON LQ-690

		kom.

		20



		22. 

		Ribon za EPSON LQ-630

		kom.

		10



		23. 

		Ribon za EPSON LQ-300

		kom.

		10



		24. 

		Faks rolne

		kom.

		40



		25. 

		Samolepljive nalepnice 38,1x21,2 1/100 (65 kom po listu)   

		kutija

		20



		26. 

		Samolepljive nalepnice A4 , 1/100

		kutija

		2



		27. 

		Makaze (PVC drška, 22 cm, nerđajući čelik) mapet ili odgovarajuće

		kom.

		10



		28. 

		Makaze (metalne 17cm, metalna drška, nerđajući čelik)

		kom.

		2



		29. 

		Spajalice, niklovane 1/100 28 mm

		kut.

		250



		30. 

		Korektor, pelikan ili odgovarajući

		kom.

		50



		31. 

		Korektor u tracu

		kom.

		100



		32. 

		Municija za heftalice 24/6, 1000 kom., bakarne boje, visok kvalitet, Delta ili odgovarajuće 

		kom.

		400



		33. 

		Trake za računarske mašine OLYMPIA

		kom.

		20



		34. 

		Ading rolne

		kom.

		50



		35. 

		Gummice za tegle

		kg.

		18



		36. 

		Lenjir  dužina 30 cm, PVC

		kom

		5



		37. 

		Lepak – OHO ili odgovarajući

		kom.

		10



		38. 

		Super lepak

		kom.

		5



		39. 

		Grafitne olovke sa gumicom, stabilo ili odgovarajuće

		kom

		30



		40. 

		Tehničke olovke 0.7

		kom.

		7



		41. 

		Hemijske olovke, plavo punjenje 0.7 mm, PVC, sa gumenim gripom, klipsni pritiskač, winning ili odgovarajuće

		kom.

		1500



		42. 

		Hemijske olovke, crveno punjenje 0.7 mm, PVC, sa gumenim gripom, klipsni pritiskač, winning ili odgovarajuće 

		kom.

		200



		43. 

		Markeri permanentni plavi ili crni, eding ili odgovarajući

		kom.

		300



		44. 

		Marker multikolor signir ili odgovarajući

		kom.

		20



		45. 

		Dvostrani CD/ DVD marker, debljina traga su 0.4mm (Extra Fine) i 0.7mm (Fine)

		kom.

		5



		46. 

		Gel roler sa metalnim vrhom. Debljina otiska 0,7 mm.

		kom.

		20



		47. 

		Koverte 230x330 samolepljive, bele

		kom.

		700



		48. 

		Koverte 110x230 samolepljive, bele

		kom

		300



		49. 

		Koverte 19x26 samolepljive, bele

		kom

		5000



		50. 

		Podrezač

		kom.

		3



		51. 

		DVD ® Verbatim ili odgovarajući

		kom.

		200



		52. 

		Kocka sa papirima, 83x83mm

		kom.

		10



		53. 

		Selotejp, 15mmx30m providni

		kom.

		50



		54. 

		Selotejp – široki, 48mmx50m providni

		kom.

		30



		55. 

		Kanap

		kom.

		1



		56. 

		Pečatno mastilo, pelikan ili odgovarajuće

		kom.

		10



		57. 

		PVC čaše

		kom.

		200



		58. 

		Uvlake za diskove

		kom.

		200



		59. 

		Priznanica A6

		kom.

		5



		60. 

		Blok naloga za upaltu, Obrazac 1 50 setova (1+1)

		kom.

		20



		61. 

		Jastuče za pečate 55x85mm

		kom.

		5



		62. 

		Blokovi za poruke –samolepljivi 75x75 1/400

		kom.

		10



		63. 

		Dnevnik blagajne

		kom.

		10



		64. 

		Nalog blagajni da naplati

		kom.

		10



		65. 

		Nalog blagajni da isplati

		kom.

		10



		66. 

		Gumice za brisanje

		kom.

		10



		67. 

		Otpremnice A5

		kom.

		40



		68. 

		Datumar

		kom.

		5



		69. 

		Delovodnik – 200 lista, tvrd povez

		kom.

		1



		70. 

		Špenadle za tablu

		kom.

		1



		71. 

		Ovlaživač prstiju

		kom.

		5



		72. 

		Edi knjiga

		kom.

		3



		73. 

		Mine 0.7 pak.10

		kom.

		20



		74. 

		Bušač papira, metalni. Mapet ili odgovarajući

		kom.

		5



		75. 

		Papir visoki karo A3 1/250, nereciklirani, beli

		ris

		2



		76. 

		Papir u boji, A4 1/250

		kom.

		2



		77. 

		Knjiga ulaznih faktura

		kom

		1



		78. 

		Knjiga izlaznih  faktura

		kom

		1



		79. 

		Personalni dosije radnika 

		kom

		25



		80. 

		Bušač papira veliki 

		kom

		1



		81. 

		Velika heftalica kanex HP-45 ili odgovarajuća, kapacitet heftanja 30 listova, koristi klamerice 24/6

		kom

		12



		82. 

		Matična knjiga

		kom

		1







ПАРТИЈА 7. Пластичне кесе за подарке



		1. 

		Пластичне кесе за подарке

		kom

		50000







Кеса величине  400x 300mm ,од пластике густине  40 микрона, са ојачаном дршком, штампане обострано у једној боји.

На полеђини кесе, на средини, удаљен 5 цм од доње ивице, следећи натпис:



Завод за трансфузију крви Ниш

Булевар др Зорана Ђинђића бр.48

тел/факс: + 381 18 4533 106, 4536 882

www.transfuzijanis.rs

ztknis@medianis.net



Предња страна кесе:

Црвена штампа на белој позадини. 8 цм од доње ивице и 14 цм од горње ивице.









Сва добра морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Техничкој спецификацији.  Структура испоручених добара може да варира у односу на спецификацију али у оквиру укупне уговорене вредности.

Предметна добра морају бити  декларисана  и упакована, од стране Испоручиоца, у амбалажи и на начин који је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 



НАПОМЕНА: Везано за напред наведено - понуђач који буде оцењен као најповољнији је обавезан да, по захтеву наручиоца, а пре доношења Одлуке о додели уговора, достави узорке материјала са наведене спецификације на увид наручиоцу. Уколико наручилац не буде задовољан понуђеним узорцима, понуђач је у обавези да достави узорке траженог квалитета. У супротном, Наручилац ће позвати следећег понуђача са ранг листе да достави своје узорке. Узорци изабраног понуђача остају код наручиоца до истека закљученог Уговора (као репер за испоруку робе) и у том периоду биће фактурисани и плаћени. Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом сваке појединачне испоруке вршиће овлашћено лице Наручиоца



III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  И ПЛАНОВИ



Напомена: 

У случају да техничка документација и планови представљају битан елемент предмета јавне набавке, а у циљу припреме прихватљиве понуде у складу са стварним потребама наручиоца, наручилац је дужан да исте наведе у овом делу конкурсне документације.




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





1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 



1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне условеза учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. ст 1. (тач. 1-4.) и став 2. Закона, наведене овом конурсном докумнтацијом, и то:



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

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

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

4) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).



1.2.Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке  за  партију 1  Термо трансфер етикете за епрувете и кесе за крв и  партију  5  Тонери и кертриџи  мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавкe и то за   :   

Партију 1  Термо трансфер етикете за епрувете и кесе за крв :

1. Да има успостављене  системе квалитета у складу са захтевима стандарда ISO 9001.

Партију  5  Тонери и кертриџи  

1.Да поседују важећу  дозволу за сакупљање, транспорт и третман, односно складиштење, поновно искоришћавање и одлагање неопасног отпада коју издаје орган ( министарство или јединица локалне самоуправе) у чијој је надлежности заштита животне средине , у складу са Законом о управљању отпадом ( „Сл.Гласник РС“ , број 36/09, 88/10 и 14/143)- 

2. Да има успостављене  системе квалитета у складу са захтевима стандарда ISO 14001 и ISO 9001.





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

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

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



2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКAЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА



Испуњеност обавезнихи услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, дефинисаних чл. 75. ст 1. (тач. 1-4.) и став 2.  Закона и овом конкурсном документацијом, понуђач доказује достављањем потписане и печатом оверене изјаве која чини саставни део ове конкурсне документације (Образац 5). 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим што треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

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

Испуњеност додатних  услова који се односе  на :

Партију 1 понуђачи доказују достављањем фотокопије важећег сертификата о успостављености и примени система квалитета у  складу са захтевима стандарда  ISO 9001,  издатог од стране акредитоване сертификоване куће .

Партију 5 понуђачи доказују достављањем фотокопије:

1.важеће  дозволе за сакупљање, транспорт и третман, односно складиштење, поновно искоришћавање и одлагање неопасног отпада коју издаје орган ( министарство или јединица локалне самоуправе)у чијој је надлежности заштита животне средине .

2. важећег сертификата о успостављености и примени система квалитета у  складу са захтевима стандарда ISO 14001 и ISO 9001,  издатог од стране акредитоване сертификоване куће .











V КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА



Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања, Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.






		VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ







1) Образац понуде(Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни(Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде(Образац 3);

4) Образац изјаве о независној понуди(Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -чл. 75. и 76. Закона,  наведених овом конурсном докумнтацијом,(Образац 5).



!!!  С обзиром да  је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образцe за сваку партију посебно.




(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ



Понуда бр ___________ од __________ за јавну набавку добара -Канцеларијски материјал ЈН 7/19 ,             партија  број _________________________________________________________________



1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

		Назив понуђача:     



		



		Адреса понуђача:   



		



		Матични број понуђача:     



		



		Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  



		



		Име особе за контакт:     



		



		Електронска адреса понуђача (e-mail):   



		



		Телефон:     



		



		Телефакс:    



		



		Број рачуна понуђача и назив банке:     



		



		Лице овлашћено за потписивање уговора    

 

		















2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:   







		А) САМОСТАЛНО





		Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ





		В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ












3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	

		

1)

		

Назив подизвођача:

		



		



		

Адреса:

		



		



		

Матични број:

		



		



		

Порески идентификациони број:

		



		

		

Име особе за контакт:

		



		

		

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

		



		

		

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

		



		

2)

		

Назив подизвођача:

		



		



		

Адреса:

		



		



		

Матични број:

		



		



		

Порески идентификациони број:

		



		

		

Име особе за контакт:

		



		

		

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

		



		

		

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

		





Напомена: 

Табелу „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.




4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	

		

1)

		

Назив учесника у заједничкој понуди:

		



		



		

Адреса:

		



		



		

Матични број:

		



		



		

Порески идентификациони број:

		



		

		

Име особе за контакт:

		



		

2)

		

Назив учесника у заједничкој понуди:

		



		



		

Адреса:

		



		



		

Матични број:

		



		



		

Порески идентификациони број:

		



		

		

Име особе за контакт:

		



		

3)

		

Назив учесника у заједничкој понуди:

		



		



		

Адреса:

		



		



		

Матични број:

		



		



		

Порески идентификациони број:

		



		

		

Име особе за контакт:

		







Напомена: 

Табелу „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.




5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................ [навести предмет јавне набавке]



		

Укупна цена без ПДВ-а 



		





		

Укупна цена са ПДВ-ом



		



		

Рок и начин плаћања ( не може бити краћи од 45 дана)



		



		

Рок важења понуде( не може бити краћи од 30 дана)



		



		

Рок испоруке



		



		

Место и начин испоруке



		











Датум 					              Понуђач

    М. П. 

_____________________________			________________________________





Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

!!!  С обзиром да  је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.




(Образац 2);

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 





ПАРТИЈА 1. Термо трансфер етикете за епрувете и кесе за крв

		Ред.

број

		Назив

		Јед. мере

		Количина

		Јединична цена без ПДВ-а

		Јединична цена са ПДВ-ом

		Укупна цена  без ПДВ-а 

6=4х3

		 Укупна цена са ПДВ-ом 7=5х3 



		0

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Barcode etikete (bele) PP 100x100 mm

		kom.

		32000

		

		

		

		



		2

		Barcode etikete (crvene boje) PP 100x100 mm

		kom.

		10000

		

		

		

		



		3

		Nalepnice za kese (bele) velum  100x100mm

		kom.

		105000

		

		

		

		



		4

		Barcode etikete (bele) velum 84x40mm

		kom.

		40000

		

		

		

		



		5

		Barcode etikete (bele) velum 50x20mm

		kom.

		10000

		

		

		

		







Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 



Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

· у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.





		Датум:

		М.П.

		Потпис понуђача



		

		

		








ПАРТИЈА 2. Термо трансфер рибони

		Ред.број

		Назив

		Јед. мере

		Кол7

		Јединична цена без ПДВ-а

		Јединична цена са ПДВ-ом

		Укупна цена  без ПДВ-а 

6=4х3

		 Укупна цена са ПДВ-ом 7=5х3 



		0

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Termo transfer riboni Resin 110mm*300m 

		kom

		18

		

		

		

		



		

		Termo transfer riboni 110mm*360m wax out

		kom.

		50

		

		

		

		





Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 



Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

· у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.





		Датум:

		М.П.

		Потпис понуђача



		

		

		








 

ПАРТИЈА 3. Штампани материјал

		Ред.број

		Назив

		Јед. мере

		Количина

		Јединична цена без ПДВ-а

		Јединична цена са ПДВ-ом

		Укупна цена  без ПДВ-а 

6=4х3

		 Укупна цена са ПДВ-ом 7=5х3 



		0

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1.

		Protokol krvnih grupa

		kom.

		10

		

		

		

		



		2.

		Protokol davalaca krvi

		kom.

		50

		

		

		

		



		3.

		Protokol analiza za koagulaciju

		kom.

		2

		

		

		

		



		4.

		Protokol interreakcija

		kom.

		10

		

		

		

		



		5.

		Protokol posttransfuzijskih reakcija

		kom.

		1

		

		

		

		



		6.

		Protokol terapijskih afereza

		kom.

		1

		

		

		

		



		7.

		Protokol donorskih citafereza

		kom.

		2

		

		

		

		



		8.

		Protokol testiranje davalaca

		kom.

		6

		

		

		

		



		9.

		Protкol bolesnika obr.br. 2-01-SR

		kom.

		50

		

		

		

		



		10

		Protкol bolesnika obr.br. 2-02-SR

		kom.

		10

		

		

		

		



		11

		Protokol urađenih analiza produkata od krvi

		kom.

		2

		

		

		

		



		12

		Protokol urađenih analiza -ambulanta

		kom..

		2

		

		

		

		



		13

		Protokol za hemostazu

		kom.

		7

		

		

		

		



		14

		Protokol zaduživanja ključeva

		kom.

		3

		

		

		

		



		15

		Protokol zaduživanja vozila

		kom.

		3

		

		

		

		



		16

		Karton oralne antikoagulantne terapije

		kom.

		9100

		

		

		

		



		17

		Priznanice za participaciju obrazac RP (50+50) A5

		kom.

		250

		

		

		

		



		18

		kartoncic za KG

		kom

		42000

		

		

		

		



		19

		Knjižice za dobrovoljne davaoce krvi

		kom.

		20000

		

		

		

		



		20

		Blok trebovanja za citafereze

		kom

		12

		

		

		

		



		21

		Protokol za agregaciju trombocita

		kom

		2

		

		

		

		



		22

		Upitnik za davaoce

		kom

		45000

		

		

		

		



		23

		Zakazivanje akcija-plakat

		kom

		20000

		

		

		

		



		24

		Protokol vracenih davaoca

		kom

		5

		

		

		

		



		25

		bukmarker

		kom

		2000

		

		

		

		



		26

		Stoni kalendari

		kom

		2000

		

		

		

		



		27

		Čestitke

		kom

		100

		

		

		

		



		28

		Blokčići

		kom

		5000

		

		

		

		



		29

		Roloplakati   0.85m x 2m

		kom

		2

		

		

		

		



		30

		Plastična hemijska olovka sa gumiranim crnim gripom

		kom

		5000

		

		

		

		



		31

		Potpisna mapa sa pregradama

		kom.

		2

		

		

		

		



		32

		Flajer A5,obostrana stampa

		kom.

		1000

		

		

		

		



		33

		Protokoli A4 300 lista 

		kom.

		15

		

		

		

		





Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 



Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

· у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.





		Датум:

		М.П.

		Потпис понуђача



		

		

		








ПАРТИЈА 4. Папир за штампаче и фотокопирни апарат

		Ред.број

		Назив

		Јед. мере

		Количина

		Јединична цена без ПДВ-а

		Јединична цена са ПДВ-ом

		Укупна цена  без ПДВ-а 

6=4х3

		 Укупна цена са ПДВ-ом 7=5х3 



		0

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Tabulir 240x12/6 1+1, 900 preklopa

		kom.

		36

		

		

		

		



		2

		Tabulir 240x12 1+1, 900 preklopa

		kom.

		4

		

		

		

		



		3

		Tabulir 240x12/6 1+0, 1800 preklopa

		kom.

		10

		

		

		

		



		4

		Tabulir 240x12/6 1+2, 550 preklopa

		kom.

		36

		

		

		

		



		5

		Fotokopir papir A4 1/500 80gr/m2

		kom.

		750

		

		

		

		







Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 



Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

· у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.





		Датум:

		М.П.

		Потпис понуђача



		

		

		








ПАРТИЈА 5.Тонери и кетриџи

		Ред.број

		Назив

		Јед. мере

		Количина

		Јединична цена без ПДВ-а

		Јединична цена са ПДВ-ом

		Укупна цена  без ПДВ-а 

6=4х3

		 Укупна цена са ПДВ-ом 7=5х3 



		0

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1. 

		Toner za HP 1022

		kom.

		28

		

		

		

		



		2. 

		Toner za HP 1320 

		kom.

		12

		

		

		

		



		3. 

		Toner za Lexmark E 260

		kom.

		4

		

		

		

		



		4. 

		Toner za HP 4L

		kom.

		1

		

		

		

		



		5. 

		Toner za  LEXMARK E352 dn XL

		kom.

		6

		

		

		

		



		6. 

		Toner za BROTHER HL-5240

		kom.

		2

		

		

		

		



		7. 

		Toner za fotokop. aparat MINOLTA bizhub 226

		kom.

		8

		

		

		

		



		8. 

		Toner za HP P1102

		kom.

		10

		

		

		

		



		9. 

		Kertridž HP 300 B ili odgovarajući

		kom.

		4

		

		

		

		



		10. 

		Kertridž HP 300 C ili odgovarajući

		kom.

		3

		

		

		

		



		11. 

		Kertridž HP 933 XL ili odgovarajući

		kom..

		4

		

		

		

		



		12. 

		Kertridž HP 932 XL ili odgovarajući

		kom.

		10

		

		

		

		



		13. 

		Toner za Samsung xpress M2022

		kom.

		11

		

		

		

		



		14. 

		Toner za Lexmark MS510dn (502U)

		kom.

		2

		

		

		

		



		15. 

		ORIGINALNI Toner Kyocera TK-1120

		kom

		14

		

		

		

		



		16. 

		ORIGINALNI Toner Kyocera TK-1150

		

		5

		

		

		

		



		17. 

		Toner HP 79A

		kom

		3

		

		

		

		



		18. 

		Toner HP 17A

		kom

		2

		

		

		

		



		19. 

		Toner HP 402w

		kom

		2

		

		

		

		



		20. 

		Toner Lexmark MS 417

		kom

		2

		

		

		

		





Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 



Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

· у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.





		Датум:

		М.П.

		Потпис понуђача



		

		

		










ПАРТИЈА 6.Остали канцеларијски материјал

		Ред.број

		Назив

		Јед. мере

		Количина

		Јединична цена без ПДВ-а

		Јединична цена са ПДВ-ом

		Укупна цена  без ПДВ-а 

6=4х3

		 Укупна цена са ПДВ-ом 7=5х3 



		0

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1. 1

		Registrator A4 norm. sa kutijom, crveni karirani

		kom

		250

		

		

		

		



		2. 

		Registrator  A4 uski sa kutijom,  crveni karirani

		kom

		50

		

		

		

		



		3. 

		Registrator A5 sa kutijom,  crveni karirani

		kom

		5

		

		

		

		



		4. 

		Fascikle kartonske u boji A4

		kom.

		500

		

		

		

		



		5. 

		 PVC fascikle sa mehanizmom A4

		kom

		250

		

		

		

		



		6. 

		PVC fascikle sa dugmetom A4

		kom

		20

		

		

		

		



		7. 

		PVC fascikle sa dugmetom A5

		kom.

		50

		

		

		

		



		8. 

		FASCIKLA sa gumicom A4

		kom.

		30

		

		

		

		



		9. 

		Sveske A4 tvrd povez

		kom.

		60

		

		

		

		



		10. 

		Sveske A4 500 lista, tvrd povez

		kom.

		10

		

		

		

		



		11. 

		Sveske A4 200 lista, tvrd povez

		kom.

		30

		

		

		

		



		12. 

		Fascikle na vezivanje

		kom.

		10

		

		

		

		



		13. 

		Sveske A5 tvrd povez

		kom.

		100

		

		

		

		



		14. 

		Folija PVC „U“ sa perforacijom A4, glatka, prozirna, min. 120 mikrona debljine

		kom..

		2200

		

		

		

		



		15. 

		Folij PVC „L“ A4

		kom.

		500

		

		

		

		



		16. 

		Folij PVC „L“sa perforacijom A4

		kom.

		100

		

		

		

		



		17. 

		Folija „L“  u boji A4

		kom.

		100

		

		

		

		



		18. 

		Folija PVC „U” A4, glatka, prozirna, min. 120 mikrona debljine

		kom.

		200

		

		

		

		



		19. 

		Putni nalog, beli, nereciklirani papir

		kom.

		4000

		

		

		

		



		20. 

		Ribon za EPSON LQ-680

		kom.

		170

		

		

		

		



		21. 

		Ribon za EPSON LQ-690

		kom.

		20

		

		

		

		



		22. 

		Ribon za EPSON LQ-630

		kom.

		10

		

		

		

		



		23. 

		Ribon za EPSON LQ-300

		kom.

		10

		

		

		

		



		24. 

		Faks rolne

		kom.

		40

		

		

		

		



		25. 

		Samolepljive nalepnice 38,1x21,2 1/100 (65 kom po listu)   

		kutija

		20

		

		

		

		



		26. 

		Samolepljive nalepnice A4 , 1/100

		kutija

		2

		

		

		

		



		27. 

		Makaze (PVC drška, 22 cm, nerđajući čelik) mapet ili odgovarajuće

		kom.

		10

		

		

		

		



		28. 

		Makaze (metalne 17cm, metalna drška, nerđajući čelik)

		kom.

		2

		

		

		

		



		29. 

		Spajalice, niklovane 1/100 28 mm

		kut.

		250

		

		

		

		



		30. 

		Korektor, pelikan ili odgovarajući

		kom.

		50

		

		

		

		



		31. 

		Korektor u tracu

		kom.

		100

		

		

		

		



		32. 

		Municija za heftalice 24/6, 1000 kom., bakarne boje, visok kvalitet, Delta ili odgovarajuće 

		kom.

		400

		

		

		

		



		33. 

		Trake za računarske mašine OLYMPIA

		kom.

		20

		

		

		

		



		34. 

		Ading rolne

		kom.

		50

		

		

		

		



		35. 

		Gummice za tegle

		kg.

		18

		

		

		

		



		36. 

		Lenjir  dužina 30 cm, PVC

		kom

		5

		

		

		

		



		37. 

		Lepak – OHO ili odgovarajući

		kom.

		10

		

		

		

		



		38. 

		Super lepak

		kom.

		5

		

		

		

		



		39. 

		Grafitne olovke sa gumicom, stabilo ili odgovarajuće

		kom

		30

		

		

		

		



		40. 

		Tehničke olovke 0.7

		kom.

		7

		

		

		

		



		41. 

		Hemijske olovke, plavo punjenje 0.7 mm, PVC, sa gumenim gripom, klipsni pritiskač, winning ili odgovarajuće

		kom.

		1500

		

		

		

		



		42. 

		Hemijske olovke, crveno punjenje 0.7 mm, PVC, sa gumenim gripom, klipsni pritiskač, winning ili odgovarajuće 

		kom.

		200

		

		

		

		



		43. 

		Markeri permanentni plavi ili crni, eding ili odgovarajući

		kom.

		300

		

		

		

		



		44. 

		Marker multikolor signir ili odgovarajući

		kom.

		20

		

		

		

		



		45. 

		Dvostrani CD/ DVD marker, debljina traga su 0.4mm (Extra Fine) i 0.7mm (Fine)

		kom.

		5

		

		

		

		



		46. 

		Gel roler sa metalnim vrhom. Debljina otiska 0,7 mm.

		kom.

		20

		

		

		

		



		47. 

		Koverte 230x330 samolepljive, bele

		kom.

		700

		

		

		

		



		48. 

		Koverte 110x230 samolepljive, bele

		kom

		300

		

		

		

		



		49. 

		Koverte 19x26 samolepljive, bele

		kom

		5000

		

		

		

		



		50. 

		Podrezač

		kom.

		3

		

		

		

		



		51. 

		DVD ® Verbatim ili odgovarajući

		kom.

		200

		

		

		

		



		52. 

		Kocka sa papirima, 83x83mm

		kom.

		10

		

		

		

		



		53. 

		Selotejp, 15mmx30m providni

		kom.

		50

		

		

		

		



		54. 

		Selotejp – široki, 48mmx50m providni

		kom.

		30

		

		

		

		



		55. 

		Kanap

		kom.

		1

		

		

		

		



		56. 

		Pečatno mastilo, pelikan ili odgovarajuće

		kom.

		10

		

		

		

		



		57. 

		PVC čaše

		kom.

		200

		

		

		

		



		58. 

		Uvlake za diskove

		kom.

		200

		

		

		

		



		59. 

		Priznanica A6

		kom.

		5

		

		

		

		



		60. 

		Blok naloga za upaltu, Obrazac 1 50 setova (1+1)

		kom.

		20

		

		

		

		



		61. 

		Jastuče za pečate 55x85mm

		kom.

		5

		

		

		

		



		62. 

		Blokovi za poruke –samolepljivi 75x75 1/400

		kom.

		10

		

		

		

		



		63. 

		Dnevnik blagajne

		kom.

		10

		

		

		

		



		64. 

		Nalog blagajni da naplati

		kom.

		10

		

		

		

		



		65. 

		Nalog blagajni da isplati

		kom.

		10

		

		

		

		



		66. 

		Gumice za brisanje

		kom.

		10

		

		

		

		



		67. 

		Otpremnice A5

		kom.

		40

		

		

		

		



		68. 

		Datumar

		kom.

		5

		

		

		

		



		69. 

		Delovodnik – 200 lista, tvrd povez

		kom.

		1

		

		

		

		



		70. 

		Špenadle za tablu

		kom.

		1

		

		

		

		



		71. 

		Ovlaživač prstiju

		kom.

		5

		

		

		

		



		72. 

		Edi knjiga

		kom.

		3

		

		

		

		



		73. 

		Mine 0.7 pak.10

		kom.

		20

		

		

		

		



		74. 

		Bušač papira, metalni. Mapet ili odgovarajući

		kom.

		5

		

		

		

		



		75. 

		Papir visoki karo A3 1/250, nereciklirani, beli

		ris

		2

		

		

		

		



		76. 

		Papir u boji, A4 1/250

		kom.

		2

		

		

		

		



		77. 

		Knjiga ulaznih faktura

		kom

		1

		

		

		

		



		78. 

		Knjiga izlaznih  faktura

		kom

		1

		

		

		

		



		79. 

		Personalni dosije radnika 

		kom

		25

		

		

		

		



		80. 

		Bušač papira veliki 

		kom

		1

		

		

		

		



		81. 

		Velika heftalica kanex HP-45 ili odgovarajuća, kapacitet heftanja 30 listova, koristi klamerice 24/6

		kom

		12

		

		

		

		



		82. 

		Matična knjiga

		kom

		1

		

		

		

		







Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 



Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

· у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.





		Датум:

		М.П.

		Потпис понуђача



		

		

		










ПАРТИЈА 7. Пластичне кесе за подарке

		Ред.број

		Назив

		Јед. мере

		Количина

		Јединична цена без ПДВ-а

		Јединична цена са ПДВ-ом

		Укупна цена  без ПДВ-а 

6=4х3

		 Укупна цена са ПДВ-ом 7=5х3 



		0

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		1

		Пластичне кесе за подарке

		kom.

		50000

		

		

		

		





Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 



Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

· у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

· у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.





		Датум:

		М.П.

		Потпис понуђача



		

		

		












(Образац 3);





ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ



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

како следи у табели:







		ВРСТА ТРОШКА

		ИЗНОС ТРОШКА У РСД



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

		







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

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

!!!  С обзиром да  је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац за сваку партију посебно.



НАПОМЕНА-достављање овог обрасца није обавезно




(ОБРАЗАЦ 4)



ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ







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

(Назив понуђача)







ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ









Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке  мале вредности КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН бр 7/19,партија број ______________________________ поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.





















		Датум:

____________

		М.П.



		Потпис понуђача

__________________















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

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

!!!  С обзиром да  је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац  за сваку партију посебно.






(ОБРАЗАЦ 5)





ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -ЧЛ. 75. И 76.ЗАКОНА







Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу





И З Ј А В У





Понуђач__________________________________________________(навести назив понуђача)у поступку јавне набавке-добара КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЈН бр 7/19, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку,и то:



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

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

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понудеза предметну јавну набавку;





Место:_____________								Понуђач:



Датум:_____________			М.П.					_____________________



!!!  С обзиром да  је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац  за сваку партију посебно.


























		VII МОДЕЛ УГОВОРА





За Партије 1,2,3,4,6 и 7   



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

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



и



2................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................. (Навести назив предузећа, адресу, седиште и име лица које заступа фирму) 

Шифра делатности: .....................; Матични број: ...............; ПИБ:................Текући рачун: ....................................; 

Тел/факс ...........................................................; (у даљем тексту: Продавац) 



Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

Основ уговора: ЈНМВ Број 7/19  партија______________________________  Број и датум одлуке о додели уговора: ....................... од .....................Понуда изабраног понуђача број .................... од .............(попуњава Наручилац) 

1.ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог уговора је купопродаја и сукцесивна испорука  добара за партију _____________________ ___________________________________________________  (назив партије ) по  прихваћеној понуди  број __________ од ___________ 2019. године , која чини саставни део овог уговора . 

Наведена количина (број) предметних добара дата је оквирно и Купац задржава право да у складу са потребама набави мању или већу количину, у складу са јединичним ценама датим у понуди  а у оквиру уговорене вредности.



2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ 

2.1. Цене робе утврђене су понудом ПРОДАВЦА број ................ од ........... 2019.године.

Вредност уговорених добара је ____________ динара без ПДВ-а , односно_____________ динара са ПДВ-ом.

Цене се  не могу се мењати током трајања уговора .



3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

3.1. Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од  ______  дана.



4. РОК ИСПОРУКЕ 

4.1. Продавац се обавезује да ће врши испоруку предмета овог Уговора сукцесивно по пријему писаног или телефонског захтева Купца по потписивању овог Уговора, у року од ______ дана. 

4.2. Испорука је на паритету фцо магацин Купца. 

4.3. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе, који ће бити сагласно одређен сходно дужини трајања исте. 



5. КВАЛИТЕТ 

5.1. Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати Техничкој спецификацији и достављеним узорцима. 

5.2. Достављени узорци  биће задржани код Купца до истека рока важности уговора ради упоређивања појединачних испорука са достављеним узорцима 



6. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА 

6.1. Роба која је предмет овог уговора мора бити упакована на начин који је прописан за ту врсту робе и испоручена у оригиналној амбалажи произвођача .



7. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ 

7.1. Квантитативан пријем робе врши ће се у магацину Купца.

7.2. Евентуална одступања испоручене количине, у односу на отпремницу или други документ који Продавац  доставља уз робу, Купац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику у року од 24 (двадесетчетири) сата. 

7.3. Рекламацију из тачке 7.2. Продавац је дужан да реши у року од 7 (седам) дана. 



8. ВИША СИЛА 

8.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа. 

8.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила. 



9. СПОРОВИ 

9.1. УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност 

Привредног суда у Нишу, уз примену права Републике Србије. 



10. РАСКИД УГОВОРА 

10.1. Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 

10.2. Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходноj, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор ће се раскинути. 



11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

1	1.1.Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до 31.12.2019. годинe. 

/

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 12.1. Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од  којих се свакој уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка. 

12.2. Саставни део овог Уговора је и његови прилог: (Прилог бр.1 – Понуда бр. ............ од ............2019.год. 



УГОВОРНЕ СТРАНЕ:





за ПРОДАВЦА 								 за КУПЦА

__________________							 _______________________

									др Весна Кнежевић           

!!!  С обзиром да  је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати овај образац за партије 1,2,3,4,6 и 7 посебно.


		VII МОДЕЛ УГОВОРА





За партију 5



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

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



и



2................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................. (Навести назив предузећа, адресу, седиште и име лица које заступа фирму) 

Шифра делатности: .....................; Матични број: ...............; ПИБ:................Текући рачун: ....................................; 

Тел/факс ...........................................................; (у даљем тексту: Продавац) 



Заједнички назив за потписнике овог уговора је: УГОВОРНЕ СТРАНЕ 

Основ уговора: ЈНМВ Број 7/19  партија______________________________  Број и датум одлуке о додели уговора: ....................... од .....................Понуда изабраног понуђача број .................... од .............(попуњава Наручилац) 

1.ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Предмет овог уговора је купопродаја и сукцесивна испорука  добара за партију _____________________ ___________________________________________________  (назив партије )  по прихваћеној понуди  број __________ од ___________ 2019. године , која чини саставни део овог уговора . 

Наведена количина (број) предметних добара дата је оквирно и Купац задржава право да у складу са потребама набави мању или већу количину, у складу са јединичним ценама датим у понуди  а у оквиру уговорене вредности.



2. ЦЕНЕ И ПОПУСТИ 

2.1. Цене робе утврђене су понудом ПРОДАВЦА број ................ од ........... 2019.године.

Вредност уговорених добара је ____________ динара без ПДВ-а , односно_____________ динара са ПДВ-ом.

Цене се  не могу се мењати током трајања уговора .



3. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

3.1. Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши у року од______________ дана



4. РОК ИСПОРУКЕ 

4.1. Продавац се обавезује да ће врши испоруку предмета овог Уговора сукцесивно по пријему писаног или телефонског захтева Купца по потписивању овог Уговора, у року од ______ дана. 

4.2. Испорука је на паритету фцо магацин Купца. 

4.3. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе, који ће бити сагласно одређен сходно дужини трајања исте. 



5. КВАЛИТЕТ 

5.1. Квалитет производа који су предмет овог уговора мора у потпуности одговарати Техничкој спецификацији и достављеним узорцима. 

5.2. Достављени узорци  биће задржани код Купца до истека рока важности уговора ради упоређивања појединачних испорука са достављеним узорцима 





6. ПАКОВАЊЕ И АМБАЛАЖА 

6.1. Роба која је предмет овог уговора мора бити упакована на начин који је прописан за ту врсту робе и испоручена у оригиналној амбалажи произвођача .

6.2.Продавац се обавезује да ће од Купца преузети све истрошене тонере и са њима поступати у складу са Законом о управљању отпадом( „ Сл. Гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 14/16.)



7. КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ 

7.1. Квантитативан пријем робе врши ће се у магацину Купца.

7.2. Евентуална одступања испоручене количине, у односу на отпремницу или други документ који Продавац  доставља уз робу, Купац ће констатовати записником и упутити рекламацију у писаном облику у року од 24 (двадесетчетири) сата. 

7.3. Рекламацију из тачке 7.2. Продавац је дужан да реши у року од 7 (седам) дана. 



8. ВИША СИЛА 

8.1. Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писаним путем у року од 24 /двадесетчетири/ часа. 

8.2. Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила. 



9. СПОРОВИ 

9.1. УГОВОРНЕ СТРАНЕ су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Нишу, уз примену права Републике Србије. 



10. РАСКИД УГОВОРА 

10.1. Свака уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила. 

10.2. Уговорна страна која жели да раскине уговор се обавезује да претходноj, другој уговорној страни, достави писано обавештење о разлозима за раскид уговора и да јој остави примерен рок од 7 (седам) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни обавезу ни у накнадно остављеном примереном року – Уговор ће се раскинути. 



11. СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА 

	1.1.Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи до 31.12.2019. годинe. 



12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 12.1. Овај Уговор сачињен је у 4 /четири/ истоветна примерка на српском језику, од  којих се свакој уговорној страни уручују по 2 /два/ примерка. 

12.2. Саставни део овог Уговора је и његови прилог: (Прилог бр.1 – Понуда бр. ............ од ............2019.год. 



УГОВОРНЕ СТРАНЕ:





за ПРОДАВЦА 								 за КУПЦА

__________________							 _______________________

									др Весна Кнежевић           

!!!  Попуњава само понуђач за партију 5


		VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ







1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  

Понуђач подноси понуду на српском језику.  



2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА BУДЕ САЧИЊЕНА  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

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

Понуду доставити на адресу: Завод за трансфузију крви Ниш, булевар др Зорана Ђинђића 48 , 18000 Ниш ,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал ,  број 7/19- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.03.2019. до 09:00 часова .  

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

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

   Понуда за сваку партију мора да садржи: 

1) Образац понуде(Образац 1);

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни(Образац 2);

3) Образац трошкова припреме понуде(Образац 3); !!! није обавезан

4) Образац изјаве о независној понуди(Образац 4);

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -чл. 75. и 76. Закона,  наведених овом конурсном докумнтацијом,(Образац 5).

6)Модел уговора  

Понуда за партију 5 мора да садржи и доказе о испуњености додатних услова.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 19.03.2019. у 09:30 часова на адреси  булевар др Зорана Ђинђића 48 , Ниш у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.



3.ПАРТIЈЕ

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

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



4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.



5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ  

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:

 Завод за трансфузију крви Ниш, булевар др Зорана Ђинђића 48 , 18000 Ниш са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку  добара – Канцеларијски  материјал,  број 7/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Канцеларијски материјал ,  број 7/19 -НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара –  Канцеларијски материјал,  број 7/19- НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Канцеларијски материјал ,  број 7/19- НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.  



6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ   

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 Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.  



7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.



8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, а у складу са упутством како се доказује испуњеност услова  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 



9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ  

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је  мора бити дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана испоруке, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена  испорука добара, 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева  краће плаћање од  45 дана.

9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара 

Рок испоруке добара, не може бити дужи од 3 дана од дана пријема поруџбине.

Место испоруке– на адресу наручиоца: 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

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 писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.  



10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА BУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ  

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 



11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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



12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail :jnabavkeztknis@medianis.net  или факсом на број  018 4 533 106  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр  7/19. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање



13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА   

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.   



14. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  

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



15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА   

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail:  jnabavkeztknis@medianis.net  или факсом на број 018 533 106  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке инеправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана oбјављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  



У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети одлуку о додели уговора и одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права.

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 захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоцау поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог Закона.

Захтев за заштиту права мора да 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. овог закона; 

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, је: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(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. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; 

(4) број рачуна: 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: ЗЗП; Завод за трансфузију крви Ниш; јавна набавка ЈН 7/19. 

(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, или 

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, или 

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

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 имајуотворен рачун кодНародне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Висина таксе: -60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности;

Поступак заштите права понуђача регулиса је одредбама чл. 138. -166. Закона.


IX ПРИЛОГ



Термо трансфер етикете за епрувете и кесе за крв



		Р.бр.

		назив 

		јм

		количина



		1. 

		Barcode etikete (bele) PP 100x100 mm

		kom.

		32000



		2. 

		Barcode etikete (crvene boje) PP 100x100 mm

		kom.

		10000



		3. 

		Nalepnice za kese (bele) velum  100x100mm

		kom.

		105000



		4. 

		Barcode etikete (bele) velum 84x40mm

		kom.

		40000



		5. 

		Barcode etikete (bele) velum 50x20mm

		kom.

		10000





· Ставке 1. и 2.  ПП – полипропиленске етикете

· Ставке 3., 4. и 5. велум: велум самолепљиви папир 80гр/м2, непремазни , бездрвни, гладак, каледиран бели папир, мат, , за штампу се користе рибони, 

· све етикете су у ролни,

· максимални пречник ролне је 20 цм за ставке 1-4

· унутрашњи пречник хилзне је 7 цм за ставке 1-4 

· етикете црвене боје  -цео папир је обојен

· размак између етикета је  2-4мм

· максимални пречник ролне је 9 цм за ставку 5

· унутрашњи пречник хилзне је 2,5 цм за ставку 5 

Изглед етикета дат је у прилогу



































Редни број 1. i 2. 







Редни број 3.























Редни број  4.





Редни број 5.





ПАРТИЈА 3. Штампани материјал

		1. 

		Protokol krvnih grupa

		kom.

		10



		2. 

		Protokol davalaca krvi

		kom.

		50



		3. 

		Protokol analiza za koagulaciju

		kom.

		2



		4. 

		Protokol interreakcija

		kom.

		10



		5. 

		Protokol posttransfuzijskih reakcija

		kom.

		1



		6. 

		Protokol terapijskih afereza

		kom.

		1



		7. 

		Protokol donorskih citafereza

		kom.

		2



		8. 

		Protokol testiranje davalaca

		kom.

		6



		9. 

		Protкol bolesnika obr.br. 2-01-SR

		kom.

		50



		10. 

		Protкol bolesnika obr.br. 2-02-SR

		kom.

		10



		11. 

		Protokol urađenih analiza produkata od krvi

		kom.

		2



		12. 

		Protokol urađenih analiza -ambulanta

		kom..

		2



		13. 

		Protokol za hemostazu

		kom.

		7



		14. 

		Protokol zaduživanja ključeva

		kom.

		3



		15. 

		Protokol zaduživanja vozila

		kom.

		3



		16. 

		Karton oralne antikoagulantne terapije

		kom.

		9100



		17. 

		Priznanice za participaciju obrazac RP (50+50) A5

		kom.

		250



		18. 

		kartoncic za KG

		kom

		42000



		19. 

		Knjižice za dobrovoljne davaoce krvi

		kom.

		20000



		20. 

		Blok trebovanja za citafereze

		kom

		12



		21. 

		Protokol za agregaciju trombocita

		kom

		2



		22. 

		Upitnik za davaoce

		kom

		45000



		23. 

		Zakazivanje akcija-plakat

		kom

		20000



		24. 

		Protokol vracenih davaoca

		kom

		5



		25. 

		bukmarker

		kom

		2000



		26. 

		Stoni kalendari

		kom

		2000



		27. 

		Čestitke

		kom

		100



		28. 

		Blokčići

		kom

		5000



		29. 

		Roloplakati   0.85m x 2m

		kom

		2



		30. 

		Plastična hemijska olovka sa gumiranim crnim gripom

		kom

		5000



		31. 

		Potpisna mapa sa pregradama

		kom.

		2



		32. 

		Flajer A5,obostrana stampa

		kom.

		1000



		33. 

		Protokoli A4 300 lista 

		kom.

		15







Карактеристике:



Сви Протоколи осим протокола под редним бројем 33.су формата В3 са 350 листова , папир 100гр, шивени концем кроз лот , капитал , показна трака, корице –сито штампа1/0.

Протоколи под редним бројем 33. су формата А4 са 300 листова , папир 80гр, шивени концем кроз лот , капитал , показна трака, корице –сито штампа1/0.

Картон оралне антикоагулантне терапије , димензија 445х160мм, картон куздрук-мат 350гр, штампа 2/2, биговано на 4 места

Честитке , димензија 200х100мм, картон куздрук-мат 350гр, пуна штампа 

- Упитник за даваоца 

формат А4 – папир 80 грамски, обостана штампа у две боје (црвена и црна)

(узорак се може преузети у ЗТК НИШ)



Потписне мапе са преградама :

( Азбучник-регистар) са 22 преградна картона од преспана, са стране механизам за преградне картоне, корице су од тврдог повеза.





Хемијске оловке



- беле боје, не провидне ,са клипсном и притискачем улошка

- оловка пластична са гумираним црним грипом

-оловка са механизмом и могућношћу замене мина

-паковање по 50 оловака у кутији.

-штампа: Словима ћирилице у  црвеној боји на белој подлози  са логом Завода величине 8мм и 

називом 3мм   ( Завод за трансфузију крви Ниш)      

    













Упитник за даваоца













-Картончић за КГ

картон бели – кунсдрук, сјајни, 350 грамски, димензије 10х5,5 цм, са црном штампом

















- Кнјижице за добровољне даваоце крви, димензија 24х10cм , биговане на 2 места , штампане у две боје (2/2), 250гр офсет картон









- Плакат – Заказивање акција 

формат Б3 – папир – кунсдрук, мат, минимум 130 грамски









Priznanice za participaciju obrazac RP (50+50) А5


- Блок требовања за цитаферезе

Формат А5, 100 копирајућих листова, перфорисани са стране













































Блокчићи

Димензија 14х10цм , 

корица кунздрук 250гр , штампа 2/0 офсет сјајни лак, листови 70гр офсетни, унутрашњост 55 листића,штампа листова 1/0. Лајмовање по ужој страни



ЗНАК ЗАВОДА ЗА БЛОКЧИЋ (знак интензивно црвене боје, сва слова црвене боје)





 (
7 cm
5 mm
)

Знак на средини а назив у доњем делу блокчића испод знака 1 ,5 цм изнад доње ивице

листови – бели, без линија, са знаком величине 1,5x1,5цм у доњем десном углу, на сваком листу, по 1цм удаљен од крајњих ивица

На полеђини блокчића, на корици, на средини, удаљен 1цм од доње ивице, следеци натпис:

(величина слова 3мм)



Завод за трансфузију крви Ниш

Булевар др Зорана Ђинђића бр.48

тел/факс: + 381 18 4533 106, 4536 882

www.transfuzijanis.rs

ztknis@medianis.net



- Букмаркер

· формат: 4,5 x 23 цм

· папир: кунстдрук 300 грамски, мат

· штампа: обострано пун колор

·  идејно решење биће достављено накнадно након добијања сагласности Министарства Здравља РС

· рок испоруке: целокупна количина 3 дана од дана достављања идејног решења









- Стони календари

· постоље од хромо картона у белој боји

· повезан спиралом

· димензије календара 20 x 11 цм

· 12 листова, папир кунструк 130 грама, обострана штампа, пун колор

· идејно решење биће достављено накнадно



- Роло плакати

· димензије 0,85 x 2м

· АЛ конструкција, 

· фул колор

· штампа на церадном банер платну или пропиленском банер платну 

· преносна торба

· идејно решење биће достављено накнадно



- Flajer A5 –

· папир кунструк 130 грама,

·  обострана штампа, 

· пун колор

идејно решење биће достављено накнадно
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