
На основу члана  39. и члана 60 Закона о јавним набавкама (”Службени гласник 
РС”, број 124/12,14/15,68/15)

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Булевар д Зорана Ђинђића бр .48 

у п у ћ у ј е 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Осигурање ЈН бр 8/17

1. Назив адреса и интернет страница наручиоца:
Назив наручиоца:Завод за трансфузију крви  Ниш 
Адреса наручиоца: Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48
Интернет страница наручиоца: www.transfuzijanis.rs.
врста наручиоца – здравство 
2. Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности , на основу члана 39. 
Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15,68/15) и подзаконских 
аката којима се уређују јавне набавке.

3.Опис предмета набавке , назив  и ознака  из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су услуге –Осигурање.Ознака из општег речника набавке је 
66510000

4 Опис партије уколико је набавка обликована у више партија 
Јавна набавка је обликована по партијама
Партија 1
- осигурање  грађевинског објекта,опреме и залиха од пожара и неких других опасности
- осигурање машина од лома и неких других опасности
- комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја
- Осигурање од провалне крађе и разбојништва
Партија 2
-Осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде) – 24 часа

-Добровољно здравствено осигурње лица за случај тежих болести и хируршких 
интервенција

Партија 3
-Обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штете 
причињене трећим лицима(Ауто-одговорност),са укљученом ауто-незгодом

за возача и путнике у моторном возилу.
-Комбиновано осигурање моторних возила (Ауто- каскo).
5. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 
или оквирног споразума
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

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

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



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

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

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

11. Начин подношење понуда и рок :
Понуђач подноси понуду непосредно  или путем поште.Уколико понуђач понуду 
поднесе путем поште мора да обезбеди да иста буде  примљена од стране  
наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуде се достављају у 
писаном облику на српском језику у затвореној коверти , затворене на начин  да се 
приликом отоварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара 
.Понуде се достављајау на адресу   Булевар др Зорана Ђинђића бр 48 са назнаком -
Не отварати - Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности  за  
набавку  Осигурање,  број ЈН 8/17
На полеђини коверте уписује се назив, адреса, број телефона и електронска пошта 
понуђача
Понуда се сматра благовременом ако је примљена у писарници наручиоца у улици 
Булевар др Зорана Ђинђића бр 48 закључно са  01.03.2016 у 10.30 часова.
Неблаговременом понудом  ће се сматрати  понуда која није примљена  од стране 
наручиоца  до датума и часа који је одређен у позиву 
Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.Понуђач 
може да поднесе само једну понуду 
12. Место , време и начин отварања понуда :
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за 
подношење понуда, тј. 01.03.2016 у 11.00 часова последњег дана горе наведеног 
рока. Отварање понуда ће се обавити  у ул Булевар др Зорана Ђинђића бр 48 у 
просторији Завода за трансфузију крви Ниш
13.Услови под којима представници понуђача  могу учествовати у поступку  
оварања понуда У поступку отварања понуда  могу присуствовати сва 
заинтересована лица. Представници понуђача, уколико желе активно учешће у 
поступку отварања понуда, морају имати овлашћења које ће предати Комисији за 
јавну набавку приликом отварања понуда.
14. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 
Наведену одлуку наручилац ће објавити на Портал управе за јавне набавке као и на 
интернет страници наручиоца.
15. Контакт особа:



Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у 
времену од 08:00 до 14:00 часова на број телефона 018/4533106, особа за контакт 
Милош Илић , mail www.transfuzijanis.rsДодатне информације у вези техничке 
спецификације могу се добити на телефон 018/4533-106 особа за контакт 
Александра Манасијевић



 На основу члана  39. и члана 60 Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/12,14/15,68/15)


ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ


Булевар д Зорана Ђинђића бр .48 

у п у ћ у ј е 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Осигурање  ЈН бр 8/17

1. Назив адреса и интернет страница наручиоца:

Назив наручиоца:Завод за трансфузију крви  Ниш 

Адреса наручиоца: Булевар  др Зорана Ђинђића бр 48


Интернет страница наручиоца: www.transfuzijanis.rs.

врста наручиоца – здравство 


2. Врста поступка јавне набавке:


Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности , на основу члана 39. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 124/12,14/15,68/15) и подзаконских аката којима се уређују јавне набавке.


3.Опис предмета набавке , назив  и ознака  из општег речника набавке:


Предмет јавне набавке су услуге  –Осигурање.Ознака из општег речника набавке је 66510000

4 Опис партије уколико је набавка обликована у више партија 


Јавна набавка је обликована по партијама

Партија 1


- осигурање  грађевинског објекта,опреме и залиха од пожара и неких других опасности


- осигурање машина од лома и неких других опасности


- комбиновано осигурање електронских рачунара, процесора и сличних уређаја


- Осигурање од провалне крађе и разбојништва


Партија 2


 -Осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде) – 24 часа


-Добровољно здравствено осигурње лица за случај тежих болести и хируршких 


 интервенција 


Партија 3


-Обавезно осигурање власника моторних возила од одговорности за штете 


 причињене трећим лицима(Ауто-одговорност),са укљученом ауто-незгодом


за возача и путнике у моторном возилу.


-Комбиновано осигурање моторних возила (Ауто- каскo).


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


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

6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка


7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација


Не спроводи се електронска лицитација.


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


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

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


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

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

11. Начин подношење понуда и рок :


Понуђач подноси понуду непосредно  или путем поште.Уколико понуђач понуду поднесе путем поште мора да обезбеди да иста буде  примљена од стране  наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву. Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти , затворене на начин  да се приликом отоварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара .Понуде се достављајау на адресу   Булевар др Зорана Ђинђића бр 48 са назнаком - Не отварати - Понуда за учествовање у поступку јавне набавке мале вредности  за  набавку  Осигурање,  број ЈН 8/17

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


Понуда се сматра благовременом ако је примљена у писарници наручиоца у улици Булевар др Зорана Ђинђића бр 48 закључно са  01.03.2016  у 10.30 часова.


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


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

12. Место , време и начин отварања понуда :


Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, тј. 01.03.2016   у 11.00 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити  у ул Булевар др Зорана Ђинђића бр 48 у просторији Завода за трансфузију крви Ниш

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

14. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Портал управе за јавне набавке као и на интернет страници наручиоца. 

15. Контакт особа:

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од 08:00 до 14:00 часова на број телефона 018/4533106, особа за контакт Милош Илић , mail www.transfuzijanis.rsДодатне информације у вези техничке спецификације могу се добити на телефон 018/4533-106 особа за контакт Александра Манасијевић

