
На основу члана 55., 57., Закона о јавним набавкама и Прилога Б ("Службени гласник РС" бр. 
124/12 , 14/15.68/15)

НАРУЧИЛАЦ:Завдо за трансфузију крви Ниш ,сачињава

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПРЕГОВАРАЧКOM ПОСТУПKУ СА 
ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

за јавну набавку ДОБАРА
Серуми и реагенси за имунохематолошко тестирање крви - мануелном методом у епрувети

(редни број јавне набавке 31/15)

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Завод за трансфузију крви Ниш
Седиште наручиоца :Булевар Зорана Ђинђића 48
Интернет страница наручиоца www.transfuzijanis.rs

2 Врста наручиоца: здравство

3 Врста предмета: добра 

4 Опис предмета набавке: Серуми и реагенси за имунохематолошко тестирање крви - мануелном 
методом у епрувети

5 Предмет ЈН је обликован у више партија:
Партија 1 – Серуми и реагенси за одређивање АВО крвно групних антигена процењена вредност 
1.314.740,00
Партија 2 – Серуми и реагенси за друга имунохематолошка тестирања процењена вредност 
5.490.784,20
Партија 3 – Тест еритроцити процењена вредност 371.786,80

6 Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 
понуда 

7.Основ за примену преговарачког поступка:на основу члана35.став1.тачка1("Службени гласник 
РС" бр. 124/12 и 14/15, 68/15): ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или 
конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени 
услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. 
Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали 
у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне 
своје понуде, тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. 
Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, 
рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу; Наручилац је 
предмет јавне набавке покренуо кроз отворен поступак јавне набавке број 27/15-за који јe
Наручилац Позив за подношењепонуда и конкурсну документацију објавио на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца дана 10.07.2015 године. Јавно отварање понуда одржано је 
14.08.2015. године и на истом је Комисија констатовала да су благовремено, односно до дана 
14.08.2015. године до 11.30 часова, пристигле три понуде понуђача. Комисија за јавну набавку 
констатовала је у Извештају о стручној оцени понуда, заводни број 2070 од 17.08.2015. године, да 
су све  понуде неприхватљиве. Сходно томе, Наручилац је донео Одлуку о обустави поступка број 
2072 од 18.08.2015. године.



8 Позив за учествовање у преговарачком поступку биће упућен следећим понуђачима:
- YUNYCOM Ресавска 78б  Београд
-MAKLER Београдска 39,  Београд
- ALURA MED Ресавска 78б, Београд

Наручилац ће Позив за подношење понуда проследити горе наведеним понуђачима, из разлога што 
су исти код Наручиоца, у претходном спроведеном поступку, доставили неприхватљиве понуде те 
их стога позива да допуне своје понуде како бих их учинили прихватљивим и то на следећи начин:

YUNYCOM Ресавска 78б  Београд потребно је доставити понуђену цену која је прихватљива за 
наручиоца (прихватљива цена је она која не прелази износ процењене вредности јавне набавке). 
Доставити: обзиром да је понуда била празба , понуђач је у обвези  да достави 
1. Доказе да су испуњени обавезни услови из члана 75 Закона 
2. Образац понуде 
3. Образац изјаве о независној понуди 
4. Образац структура цене 
5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (чл. 75.ст. 2.
Закона).
6. Образац трошкова припреме понуда 
7. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
8. Доказ да је Агенција за лекове и медицинска средства издала решење о упису понуђених 
добарау Регистар медицинских средстава 
9. Сертификата ISO9001 или одговарајући за произвођача. 
10. Сертификат стандарда CE производа 
11. Упутство произвођача за понуђена добра (пожељно на српском језику) у штампаном 
облику или у електронској форми(ЦД,УСБ) 

MAKLER Београдска 39,  Београд потребно је доставити понуђену цену која је прихватљива за 
наручиоца (прихватљива цена је она која не прелази износ процењене вредности јавне набавке). 
Доставити: мора да попуни обрасце VII; VIII; IX; X XI XII  као и да достави доказ за партију 2 и 3 
да реагенсе које нуди имају одговарајући квалитет 
ALURA MED Ресавска 78б, Београд потребно је доставити понуђену цену која је прихватљива за 
наручиоца (прихватљива цена је она која не прелази износ процењене вредности јавне набавке). 
Доставити: мора да попуни обрасце VII; VIII; IX; X XI XII  за партију 1 потребно је да доставе 
одговарајуће ћелијске  суспензије 

9.Критеријум за оцењивање понуде: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

10.Начин преузимања конкурсне документације: 
Преузимање конкурсне документације врши се са Портала јавних набаваки РС 
http://portal.ujn.gov.rs/и са интернет странице наручиоца на адреси:www.ztknis
Наручилац је одлучио да позове само и све понуђаче који су учествовали у претходном 
спроведеном отвореном поступку да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим стога 
Наручилац у складу са чланом 35.став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
РС" бр. 124/12 ,14/15,68/15), није дужан да објави Позив за подношење понуда.

11.Начин подношења понуде и рок: Рок за подношење понуда је 10данaод данаобјављивања 
позива на Порталу јавних набавки, односно до 14.09.2015.године. Благовременом ће се сматрати 
све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 10.00 
часова, без обзира на начин достављања. Понуде се достављају у затвореној и запечаћеној коверти 
на адресу наручиоца: Завод за трансфузију крви Ниш Ул др Зорана Ђинђића 48 Ниш назнаком 



"Понуда за набавку ДОБАРА– Серуми и реагенси за имунохематолошко тестирање крви -
мануелном методом у епрувети
( навести набавку и партију за коју се подноси понуда ) ,ЈН  број:31/15- НЕ ОТВАРАТИ".На 
полеђини коверте уписује се пун назив понуђача,са адресом и телефоном понуђача, као и име 
контакт особе.Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у јавном позиву, сматраће се 
неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену 
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

12.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће Комисија последњег дана 
горе наведеног рока, односно 14.09.2015.године у 10.30 часова у просторијама Наручиоца Завод за 
трансфузију крви Ниш Ул др Зорана Ђинђића 48 Ниш. Отварању понуда могу присуствовати сва 
заинтересована лица. 

13.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Представници понуђача морају имати овлашћење које ћепредати Комисији за јавну набавку пре 
отварања понуда. Овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда обавезно мора да садржи 
следеће податке: назив, пословно име понуђача, седиште, адресу за пријем поште, Е-пошту, 
матични број и ПИБ. 
14. Време преговарања: Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања 
понуда тј 14.09.2015 у 11,00 часова 

15. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања: 
Наручилац ће преговарати само са оним понуђачима који су допунили своје понуде тако да су их 
учинили прихватљивим.Предмет преговарања је УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.У поступку 
преговарања ће учествовати овлашћени представници понуђача(овлашћење мора бити оригинал, са 
бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку, непосредно пре почетка поступка преговарања).
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се 
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.У поступку преговарања 
не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.О поступку преговарања 
води се записник о преговарању.
Преговарање ће се обавити тако што Комисија за јавну набавку, одмах након спроведеног поступка 
отварања понуде предаје овлашћеном представнику Понуђача нове Обрасце понуде и позива 
овлашћеног представника Понуђача да у исте упише нове понуђене цене koje потписује овлашћени 
представник Понуђача.Овлашћени представник Понуђача попуњене, потписане и оверене обрасце 
предаје Комисији за јавну набавку, која ће прочитати нове понуђене цене. По завршеном 
преговарању Комисија за јавну набавку ће извршити рангирање  понуда у складу са критеријумом 
за оцену понуда 
Преговарање ће се обавити у три круга.
Понуђач који понуди најнижу цену која није већа од цене дате у отвореном посутпку и која је 
одговарајуца и прихватљива у обавези је да пре закљуцивања Уговора достави Образац структуре 
цена и техничку спецификацију која мора бити оверена и потписан у складу са ценом датом у 
преговарачком поступку 

16. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана 
јавног отварања понуда. 

17. Лице за контакт:Милош Илић и др Светлана Миладиновић тел 018/4533-106

18. Поступак се спроводи ради закључивања Уговора о јавној набавци. 



На основу члана 55., 57., Закона о јавним набавкама и Прилога Б ("Службени гласник РС" бр. 124/12 , 14/15.68/15)


НАРУЧИЛАЦ:Завдо за трансфузију крви Ниш ,сачињава


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПРЕГОВАРАЧКOM ПОСТУПKУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА


за јавну набавку ДОБАРА

Серуми и реагенси за имунохематолошко тестирање крви - мануелном методом у епрувети

(редни број јавне набавке 31/15)


1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Завод за трансфузију крви Ниш


Седиште наручиоца :Булевар Зорана Ђинђића 48


Интернет страница наручиоца www.transfuzijanis.rs

2 Врста наручиоца: здравство


3 Врста предмета: добра 

4 Опис предмета набавке: Серуми и реагенси за имунохематолошко тестирање крви - мануелном методом у епрувети

5 Предмет ЈН је обликован у више партија:

Партија 1 – Серуми и реагенси за одређивање АВО крвно групних антигена процењена вредност  1.314.740,00

Партија 2 – Серуми и реагенси за друга  имунохематолошка тестирања процењена вредност  5.490.784,20

Партија 3 – Тест еритроцити  процењена вредност  371.786,80

6 Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда 

7.Основ за примену преговарачког поступка:на основу члана35.став1.тачка1("Службени гласник РС" бр. 124/12 и 14/15, 68/15): ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном дијалогу; Наручилац је предмет јавне набавке покренуо кроз отворен поступак јавне набавке број 27/15-за који јe Наручилац Позив за подношењепонуда и конкурсну документацију објавио на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 10.07.2015 године. Јавно отварање понуда одржано је 14.08.2015. године и на истом је Комисија констатовала да су благовремено, односно до дана 14.08.2015. године до 11.30 часова, пристигле три понуде понуђача. Комисија за јавну набавку констатовала је у Извештају о стручној оцени понуда, заводни број 2070 од 17.08.2015. године, да су све  понуде неприхватљиве. Сходно томе, Наручилац је донео Одлуку о обустави поступка број 2072 од 18.08.2015. године. 


8 Позив за учествовање у преговарачком поступку биће упућен следећим понуђачима:


- YUNYCOM  Ресавска 78б  Београд


-MAKLER Београдска 39,  Београд


- ALURA MED Ресавска 78б, Београд


Наручилац ће Позив за подношење понуда проследити горе наведеним понуђачима, из разлога што су исти код Наручиоца, у претходном спроведеном поступку, доставили неприхватљиве понуде те их стога позива да допуне своје понуде како бих их учинили прихватљивим и то на следећи начин:


YUNYCOM  Ресавска 78б  Београд потребно је доставити понуђену цену која је прихватљива за наручиоца (прихватљива цена је она која не прелази износ процењене вредности јавне набавке). Доставити: обзиром да је понуда била празба , понуђач је у обвези  да достави 


1. Доказе да су испуњени обавезни услови из члана 75 Закона 


2. Образац понуде 


3. Образац изјаве о независној понуди 


4. Образац структура цене 


5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75.ст. 2.


Закона).


6. Образац трошкова припреме понуда 


7. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 


8. Доказ да је Агенција за лекове и медицинска средства издала решење о упису понуђених добарау Регистар медицинских средстава 


9. Сертификата ISO9001 или одговарајући за произвођача. 


10. Сертификат стандарда CE производа 


11. Упутство произвођача за понуђена добра (пожељно на српском језику) у штампаном облику или у електронској форми(ЦД,УСБ) 


MAKLER Београдска 39,  Београд потребно је доставити понуђену цену која је прихватљива за наручиоца (прихватљива цена је она која не прелази износ процењене вредности јавне набавке). Доставити: мора да попуни обрасце  VII; VIII; IX; X XI XII   као и да достави доказ за партију 2 и 3 да реагенсе које нуди имају одговарајући квалитет 

ALURA MED Ресавска 78б, Београд потребно је доставити понуђену цену која је прихватљива за наручиоца (прихватљива цена је она која не прелази износ процењене вредности јавне набавке). Доставити: мора да попуни обрасце  VII; VIII; IX; X XI XII   за партију 1 потребно је да доставе одговарајуће ћелијске  суспензије 

9.Критеријум за оцењивање понуде: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

10.Начин преузимања конкурсне документације: 

Преузимање конкурсне документације врши се са Портала јавних набаваки РС http://portal.ujn.gov.rs/и са интернет странице наручиоца на адреси:www.ztknis

Наручилац је одлучио да позове само и све понуђаче који су учествовали у претходном спроведеном отвореном поступку да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим стога Наручилац у складу са чланом 35.став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12 ,14/15,68/15), није дужан да објави Позив за подношење понуда.


11.Начин подношења понуде и рок: Рок за подношење понуда је 10данaод данаобјављивања позива на Порталу јавних набавки, односно до 14.09.2015.године. Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, до 10.00 часова, без обзира на начин достављања. Понуде се достављају у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Завод за трансфузију крви Ниш Ул др Зорана Ђинђића 48 Ниш назнаком "Понуда за набавку ДОБАРА– Серуми и реагенси за имунохематолошко тестирање крви - мануелном методом у епрувети

( навести набавку и партију за коју се подноси понуда ) ,ЈН  број:31/15- НЕ ОТВАРАТИ".На полеђини коверте уписује се пун назив понуђача,са адресом и телефоном понуђача, као и име контакт особе.Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у јавном позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.


12.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће Комисија последњег дана горе наведеног рока, односно 14.09.2015.године у 10.30 часова у просторијама Наручиоца Завод за трансфузију крви Ниш Ул др Зорана Ђинђића 48 Ниш. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 


13.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Представници понуђача морају имати овлашћење које ћепредати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда. Овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда обавезно мора да садржи следеће податке: назив, пословно име понуђача, седиште, адресу за пријем поште, Е-пошту, матични број и ПИБ. 


14. Време преговарања: Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда тј 14.09.2015 у 11,00 часова 

15. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања: 

Наручилац ће преговарати само са оним понуђачима који су допунили своје понуде тако да су их учинили прихватљивим.Предмет преговарања је УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.У поступку преговарања ће учествовати овлашћени представници понуђача(овлашћење мора бити оригинал, са бројем и датумом под којим је издато, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача, а предаје се Комисији за јавну набавку, непосредно пре почетка поступка преговарања).


Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.О поступку преговарања води се записник о преговарању.


Преговарање ће се обавити тако што Комисија за јавну набавку, одмах након спроведеног поступка отварања понуде предаје овлашћеном представнику Понуђача нове Обрасце понуде и позива овлашћеног представника Понуђача да у исте упише нове понуђене цене koje потписује овлашћени представник Понуђача.Овлашћени представник Понуђача попуњене, потписане и оверене обрасце предаје Комисији за јавну набавку, која ће прочитати нове понуђене цене. По завршеном преговарању Комисија за јавну набавку ће извршити рангирање  понуда у складу са критеријумом за оцену понуда 

Преговарање ће се обавити у три круга.


Понуђач који понуди најнижу цену која није већа од цене дате у отвореном посутпку и која је одговарајуца и прихватљива у обавези је да пре закљуцивања Уговора достави Образац структуре цена и техничку спецификацију која мора бити оверена и потписан у складу са ценом датом у преговарачком поступку 


16. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. 


17. Лице за контакт:Милош Илић и др Светлана Миладиновић тел 018/4533-106

18. Поступак се спроводи ради закључивања Уговора о јавној набавци. 


