
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 - кишобрани бр ЈН 2/16

У смислу члана 63. став 2. Закона о јавним набавкама прослеђујемо вам одговор на Вашe 
постављено питање  заведено у Заводу  за трансфузију крви Ниш под бројем 196 од 
05.02.2016 године

ПИТАЊЕ

Да ли може ширина, висина, број сегмената , речник металног ступба и тежина буду веће 
од оних који су наведене у техничким карактеристикама 

ОДГОВОР

Понуђачи могу  доставити понуду за ЈН 2/16 -Знак пажње за добровољне даваоце крви –
кишобрани- чије димензије не могу бити мање од димензија наведениху техничкој 
спецификацији , што значи прихватиће се и понуде понуђача који су понудили кишобране 
већих димензија тј чије су ширина, висина, број сегмената , речник металног ступба и 
тежина већи од оних који су наведене у техничким карактеристикама 
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