На основу члана 39. став 5. и члана 60 Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број
124/12)
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића бр 48
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
јавну набавку добара – Средства за одржавање хигијене
бр ЈН 18 / 15
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
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) и подзаконских аката којима се уређују јавне
набавке.
3.Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су добра – Средства за одржавање хигијене
са процењеном вредношћу од 1.012.176,00 дин без ПДВ-а
Ознака из општег речника набавке је 24000000
4 Опис партије уколико је набавка обликована у више партија

Партија 1- Средства за хигијену
Партија 2 -Тоалетна хартија
Партија 3- Кесе за отпад
Партија 4- Канте и контејнери
Партија 5- Средства за дезинфекцију
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:
Критеријум за доделу уговора је 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
Завод за трансфузију крви Ниш . Непосредно преузимање на адресу Булевар др Зорана Ђинђића
бр 48 , - сваког радног дана у периоду од 08,00-13,00 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 добра- Средства за одржавање(навести партују) хигијене, број ЈН 18 / 15
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 Ниш закључно са 15.04.2015 до 10.00 часова.
Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до
датума и часа који је одређен у позиву
Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену
понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.Понуђач може да поднесе само једну понуду
12. Место , време и начин отварања понуда :
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, тј.
15.04.2015у 11.00 часова последњег дана горе наведеног рока. Отварање понуда ће се обавити у ул
Булевар др Зорана Ђинђића бр 48.
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 доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

15. Контакт особа:
Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од 08:00 до
14:00 часова на бројеве телефона:018/4533– 106 особа за контакт Mилош Илић , особа за контакт за
део везан за техничку спецификацију је Сузана Качар тел 018/ 4533 - 106

