
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласникРС'', број 124/12),

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића 48 Ниш

Објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге 
поправка и одржавање  медицинске опреме

партија 2 -аутоматски екстрактори;стерилни конектори
                              партија 3 апарат за крвне групе – МИТИС

бр ЈН 16/15

1.Подаци о наручиоцу:Завод за трансфузију крви Ниш 
Адреса наручиоца: Булевар др Зорана Ђинђића бр 48
Интернет страница наручиоца: www.transfuzijanis.rs
2.Врста наручиоца:здравствена установа 
3.Предмет јавне набавке: Набавка услуге поправка и одржавање  медицинске опреме
партија 2 -аутоматски екстрактори;стерилни конектори
партија 3 апарат за крвне групе – МИТИС
4.Процењена вредност–
партија 2 -аутоматски екстрактори;стерилни конектори -процењена вредност - 200.000,00
партија 3 апарат за крвне групе – МИТИС -процењена вредност – 150.000,00

5.Критеријум за доделу уговора–најниже понуђена цена 

6-Број примљених понуда и основни подаци о понуђачима–
партија 2 -аутоматски екстрактори;стерилни конектори 
пристигле су 2 понуде 
подаци о понуђачу
1. Мedicon Deč d.o.o Војвођанска 97
МБ 08623708
ПИБ 100399601
2. МИТ д.о.о Нови Сад Народног фронта 73 
МБ 08719683
ПИБ 100456236
партија 3 апарат за крвне групе – МИТИС
пристигле су 1 понуде 
подаци о понуђачу
Мedicom д.о.о Шабац Поцерска 3
МБ 07595166
ПИБ 100126308

7-Разлго за обуставу поступка –
партија 2 -аутоматски екстрактори;стерилни конектори- понуде су неприхватљиве 
партија 3 апарат за крвне групе – МИТИС- понуде су неприхватљиве 

8 Поступак ће бити спроведен-одмах када се стекну законсики услови 
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