
Наручилац Завод за трансфузију крви Ниш
Адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр.48
Место Ниш

ПРЕДМЕТ : одговори на постављена питања у вези  јавне  набавке у                         
отвореном поступку - Реагенси за контролу оралне антикоагул.
терапије компатибилни апарату Trombotrack Solo Axis – Shield
                                                    бр ЈН 30/15

У смислу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам 
одговоре на постављена питања

1 ПИТАЊЕ : да ли је потребно  доставити  меницу  уз  понуду  и који су 
услови за то 

ОДГОВОР :
-понуђач је у обавези уз понуду да достави  меницу која мора бити
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од  стране лица
овлашћеног за заступање
-Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа
који је издато Oд стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном
влашћењу  –писму. 
На страни 18 конкурсне документације за ЈН бр 30/15 је наведено  да  
понуђач морате да  доставите меницу као и  остала документа уз меницу 
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