
Наручилац Завод за трансфузију крви Ниш

Адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр.48

Место Ниш

ПРЕДМЕТ : одговор на постављенo питањe у вези  јавне  набавке мале           
вредности-  Знак пажње за добровољне даваоце крви- мајице ЈН бр 1/16

У смислу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на Ваш  
допис 

1. Захтевом   од 5.2.2016 захтевате  да се продужи рок за достављање документације за ЈН 
бр 1/16 јер сматрате да рок од 8 дана није довољан за припремање узорка за предметну 
јавну набавку  као и да се рок испоруке  од 2 дана продужи јер сматрате да наведени рок 
није довољан да се само штампа заштитни  знак

ОДГОВОР

У складу са чланом  99 Закона о јавним набавкама  предвидели смо рок од 8 дана  за 
подношење понуда .Сматрамо да је овај рок примерен предмету јавне набавке .

Што се тиче рока испоруке сматрамо да је примерен обзиром да  се неће вршити 
једнократна испорука , већ  ће се добра сукцесивна набављати  до 31.12.2016 године
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