
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  јавне  набавке Картице и 
реагенси за имунохематолошко тестирање крви даваоца методом микроепрувете са 
инкорпоративним серумима за рад на апарату IH  - 1000 ЈН бр 20/18

Захтев за појашњење 

ПОВОДОМ ВАШЕГ ЗАХТЕВА  ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ 
За ЈН 20/18   ОБАВЕШТАВАМО ВАС СЛЕДЕЋЕ
Заинтересовани понуђач у уводном делу  захтева се осврнуо на ЈН 15/18 и све примедбе  и  пита,ња 
које је постављао ѕа ЈН 15/18 на  које је наручилац одговорио и која се налазе на порталу јавних 
набавки ѕа ЈН 15/18
Засинтересовани понуђач  у свом захтеву  од 21.8.2018 , а које је мејлом прослеђено наручиоцу 

22.8.2018 г  поставља питање
ЧИМЕ  ДОКАЗУЈЕТЕ  ТВРДЊУ ДА  СЕ ПОМЕНУТИ АПАРАТ НАЛАЗИ  У ВАШЕМ 
ВЛАСНИШТ У ШТО ВАМ ЈЕ  ОСНОВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВАКВЕ ВРСТЕ ПОСТУПКА?
Одговор
Наручилац поседује апарат IH - 1000 од 2013  године .Доказ о поседовању овог апарта наручилац 
поседује уговор о донацији апарата 1725 од 02.07.2014 г
Прилог: скениране пописен листе 
ПИТАЊЕ . У  ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ ЗА СТАВКУ БР.6 НАВЕДЕНО ЈЕ „ID-Diluent 2 
za IH 1000 или одговарајуће ( 10*60мл) „ . да ли се мисли на паковање од 10 плоча са 60 позиција 
од 700 мл ( 10*60*700 мл)
ОДГОВОР :
У техничкој спецификацији под ставком 6 „ID-Diluent 2 za IH 1000 или одговарајуће ( 10*60мл) „ 
односи се на паковање од 10 плоча са 60 позиција од 700 мл ( 10*60*700 мл)

Комисија



		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  јавне  набавке Картице и реагенси за имунохематолошко тестирање крви даваоца методом микроепрувете са инкорпоративним серумима за рад на апарату IH  - 1000  ЈН бр 20/18

Захтев за појашњење 


ПОВОДОМ ВАШЕГ ЗАХТЕВА  ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ За ЈН 20/18   ОБАВЕШТАВАМО ВАС СЛЕДЕЋЕ


Заинтересовани понуђач у уводном делу  захтева се осврнуо на ЈН 15/18 и све примедбе  и  пита,ња које је постављао ѕа ЈН 15/18 на  које је наручилац одговорио и која се налазе на порталу јавних набавки ѕа ЈН 15/18


 Засинтересовани понуђач  у свом захтеву  од 21.8.2018 , а које је мејлом прослеђено наручиоцу 22.8.2018 г  поставља питање


ЧИМЕ  ДОКАЗУЈЕТЕ  ТВРДЊУ ДА  СЕ ПОМЕНУТИ АПАРАТ НАЛАЗИ  У ВАШЕМ ВЛАСНИШТ У ШТО ВАМ ЈЕ  ОСНОВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВАКВЕ ВРСТЕ ПОСТУПКА?


Одговор


Наручилац поседује апарат IH - 1000 од 2013  године .Доказ о поседовању овог апарта наручилац поседује уговор о донацији апарата 1725 од 02.07.2014 г

Прилог: скениране пописен листе 


ПИТАЊЕ . У  ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ ЗА СТАВКУ БР.6 НАВЕДЕНО ЈЕ „ID-Diluent 2 za IH 1000 или одговарајуће ( 10*60мл) „ . да ли се мисли на паковање од 10 плоча са 60 позиција од 700 мл ( 10*60*700 мл)


ОДГОВОР :


У техничкој спецификацији под ставком 6 „ID-Diluent 2 za IH 1000 или одговарајуће ( 10*60мл) „ односи се на паковање од 10 плоча са 60 позиција од 700 мл ( 10*60*700 мл)








Комисија

