
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 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 добара-  средства за одржавање 
хигијене за партије :

  Партија 1-  Средства за хигијену
                                                  Партија 2 –  Тоалетна хартија
                                                  Партија 3-  Кесе за отпад

бр ЈН 18/15

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: добара – средства за одржавање хигијене за партије :
Партија 1-  Средства за хигијену
Партија 2 –  Тоалетна хартија
Партија 3-  Кесе за отпад
4.Процењена  вредност –
Партија 1-  Средства за хигијену  - процењена вредност – 284.276,00
Партија 2- Тоалетна хартија - процењена вредност – 266.560,00
Партија 3- Кесе за отпад - процењена вредност – 129.800,00
5.Критеријум за доделу уговора – најниже понуђена цена 
6-Број примљених понуда и основни подаци о понуђачима– није пристигла ниједна 
понуда 
7-Разлго за обуставу поступка – није пристигла ниједна понуда 
8 Поступак ће бити спроведен- одмах када се стекну законсики услови 



На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',  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 добара-  средства за одржавање хигијене за партије :


  Партија 1-  Средства за хигијену


                                                  Партија 2 –  Тоалетна хартија


                                                  Партија 3-  Кесе за отпад


бр ЈН 18/15

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: добара – средства за одржавање хигијене за партије :


Партија 1-  Средства за хигијену


Партија 2 –  Тоалетна хартија


Партија 3-  Кесе за отпад


4.Процењена  вредност –


Партија 1-  Средства за хигијену  - процењена вредност – 284.276,00


Партија 2- Тоалетна хартија - процењена вредност – 266.560,00


Партија 3- Кесе за отпад - процењена вредност – 129.800,00


5.Критеријум за доделу уговора – најниже понуђена цена 


6-Број примљених понуда и основни подаци о понуђачима– није пристигла ниједна понуда 


7-Разлго за обуставу поступка – није пристигла ниједна понуда 

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


