
Наручилац Завод за трансфузију крви Ниш
Адреса Ул Булевар др ЗоранаЂинђића 48
Место Н и ш 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/2012), директор Завода 
за трансфузију крви  доноси: 

  
О Д Л У К У

о  о б у с т а в и  п о с т у п к а   

медицински потрошни материјал ЈН 14/16

ОБУСТАВЉА СЕ  поступак јавне набавке мале вредности  за набавку  добара медицински 
потрошни материјал 

За 
Партија 7-Пластични штапићи за мешање 
Партија 8-Наставци
Партија 10-Физиолошки раствор 
Партија 13-Бакар сулфат 

О р з а з л о ж е њ е

Наручилац је дана  24.03.2016 године донео одлуку о покретању јавне набавке мале  вредности за 
набавку добара –медицински потрошни материјал –набавка обликована по партијама ЈН  бр  14/16
Набавка је предвиђена Планом набавки за 2016. годину . У делу добра , ред број из Плана набавки 
1.1.15  Уговор се закључује на одређено време- до  31.12.2016
Врста поступка јавне набавке :  јавна набака мале вредности 
Дана 13.04.2016 године у  11.00 часова, Комисија за јавне  набавке спровела је поступак јавног 
отварања понуда
Благовремено до 13.04.2016 године до 10,00 часова, пристигле су понуде  понуђача 

За партију 7 Пластични штапићи за мешање није пристигла ниједна поднуда. Дана 13.04.2016 
г комисија за јавну набавку записником о отварању понуда је потврдила да није пристигла 
ниједна понуда за наведену партију. Обзиром да нису ипуњени услови из члана 107 ЗЈН донета 
је одлука као у диспозитиву

За партију 8 Наставци није пристигла ниједна поднуда. Дана 13.04.2016 г комисија за јавну 
набавку записником о отварању понуда је потврдила да није пристигла ниједна понуда за 
наведену партију. Обзиром да нису ипуњени услови из члана 107 ЗЈН донета је одлука као у 
диспозитиву

За партију 10 Физиолошки раствор није пристигла ниједна поднуда. Дана 13.04.2016 г 
комисија за јавну набавку записником о отварању понуда је потврдила да није пристигла 
ниједна понуда за наведену партију. Обзиром да нису ипуњени услови из члана 107 ЗЈН донета 
је одлука као у диспозитиву



За партију 13 Бакар сулфат није пристигла ниједна поднуда. Дана 13.04.2016 г комисија за 
јавну набавку записником о отварању понуда је потврдила да није пристигла ниједна понуда за 
наведену партију. Обзиром да нису ипуњени услови из члана 107 ЗЈН донета је одлука као у 
диспозитиву

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права 
у року од 5 дана од дана објављивања                                     
на портал Управе за јавне набавке .

Завод за трансфузију крви Ниш    
   Д и р е к т о р                                                      

                                                                 
_________________________

                                                              Др Весна Кнежевић 
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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/2012), директор Завода за трансфузију крви  доноси: 



  

ОДЛУКУ

о обустави поступка  



медицински потрошни материјал ЈН 14/16





ОБУСТАВЉА СЕ  поступак јавне набавке мале вредности  за набавку  добара медицински потрошни материјал 



За 

Партија 7-Пластични штапићи за мешање 

Партија 8-Наставци

Партија 10-Физиолошки раствор 

Партија 13-Бакар сулфат 



О р з а з л о ж е њ е



Наручилац је дана  24.03.2016 године донео одлуку о покретању јавне набавке мале  вредности за набавку добара –медицински потрошни материјал –набавка обликована по партијама ЈН  бр  14/16

 Набавка је предвиђена Планом набавки за 2016. годину . У делу добра , ред број из Плана набавки 1.1.15  Уговор се закључује на одређено време- до  31.12.2016

Врста поступка јавне набавке :  јавна набака мале вредности 

Дана 13.04.2016 године у  11.00 часова, Комисија за јавне  набавке спровела је поступак јавног отварања понуда

Благовремено до 13.04.2016 године до 10,00 часова, пристигле су понуде  понуђача 



За партију 7 Пластични штапићи за мешање  није пристигла ниједна поднуда. Дана 13.04.2016 г комисија за јавну набавку записником о отварању понуда је потврдила да није пристигла ниједна понуда за наведену партију. Обзиром да нису ипуњени услови из члана 107 ЗЈН донета је одлука као у диспозитиву



За партију 8 Наставци није пристигла ниједна поднуда. Дана 13.04.2016 г комисија за јавну набавку записником о отварању понуда је потврдила да није пристигла ниједна понуда за наведену партију. Обзиром да нису ипуњени услови из члана 107 ЗЈН донета је одлука као у диспозитиву



За партију 10 Физиолошки раствор није пристигла ниједна поднуда. Дана 13.04.2016 г комисија за јавну набавку записником о отварању понуда је потврдила да није пристигла ниједна понуда за наведену партију. Обзиром да нису ипуњени услови из члана 107 ЗЈН донета је одлука као у диспозитиву

За партију 13 Бакар сулфат није пристигла ниједна поднуда. Дана 13.04.2016 г комисија за јавну набавку записником о отварању понуда је потврдила да није пристигла ниједна понуда за наведену партију. Обзиром да нису ипуњени услови из члана 107 ЗЈН донета је одлука као у диспозитиву



ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу

поднети захтев за заштиту права 

			у року од 5  дана од дана објављивања                                     на портал Управе за јавне набавке .







Завод за трансфузију крви Ниш    

   Д и р е к т о р                                                      

		                                                                 _________________________

             				                                                  Др Весна Кнежевић 



