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

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

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ : одговор на постављенo питањe у вези са конкурсном докуметацијом   
          ЈН 2/19- набавка добара- гориво 

1. ПИТАЊЕ -С обзиром да тражите да је рок плаћања ____ од дана испоруке, да ли 
понуђач може понудити фактурисање два пута месечно са роком плаћања ___ дана од дана 
фактурисања?

ОДГОВОР 
Понуђач може да испостави фактуру једном месечно стим што захтев за плаћање на може 
бити краћи од 30 дана

2.ПИТАЊЕ -да ли су могуће промене у Вашој конкурној документацији.  

ОДГОВОР  
Наручилац  може у складу са чл 63 Закона о јавним набавкама  да врши измену и допуну 
конкурсне докуметације  стим да је дужан да без одлагања  измене или допуне објави на 
Портал јавних набавки и на својој интернет страници 
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