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

У складу са чланом 63 став 3 Закона о јавним набавкама наручилац свим заинтересованим 
лицима у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатно појашњеењ или питање шаље 
одговор у писаном облику и истовремено ову информацију објављује на Портал јавних 
набавки и на својој интернет  странци 

СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРЕДМЕТ : одговри на поставњенa питањa у вези јавне набавке -  Медицински 
потрошни материјал 27/16

У смисли члана 63 став 3. Закона о јавим набавкама прослеђујемо Вам одоговор на 
поставњено питање

ПИТАЊЕ: 

Партија 8 – наставци

1. Да ли је за ставке 2 и 3 могуће понудити пластични крио бокс који у себи има 
интегрисан сепаратор за крио тубице а не посебан сепаратор и да ли је у том случају 
могуће ове две ставке формулисати као једну као нпр крио бокс за 81 тубицу

2.  Који тип крио тубица ( запремина , спољашни / унутрашњи навој , самостојећеили не ) 

ОДГОВОР: 

1. За ставке 2 и 3 можете понудити пластични крио бокс који у себи има интегрисан 
сепаратор за крио тубице

2. Запремина крио тубица је 2.0 мл са спољашним навојем .





		Наручилац

		Завод за трансфузију крви Ниш



		Адреса

		Булевар др Зорана Ђинђића 48



		Место

		Ниш









У складу са чланом 63 став 3 Закона о јавним набавкама наручилац свим заинтересованим лицима у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатно појашњеењ или питање шаље одговор у писаном облику и истовремено ову информацију објављује на Портал јавних набавки и на својој интернет  странци 





СВИМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА



ПРЕДМЕТ : одговри на поставњенa питањa у вези јавне набавке -  Медицински потрошни материјал 27/16

У смисли члана 63 став 3. Закона о јавим набавкама прослеђујемо Вам одоговор на поставњено питање

ПИТАЊЕ: 

Партија 8 – наставци

1. Да ли је за ставке 2 и 3 могуће понудити пластични крио бокс који у себи има интегрисан сепаратор за крио тубице а не посебан сепаратор и да ли је у том случају могуће ове две ставке формулисати као једну као нпр крио бокс за 81 тубицу

2.  Који тип крио тубица ( запремина , спољашни / унутрашњи навој , самостојећеили не ) 

ОДГОВОР: 	

1. За ставке 2 и 3 можете понудити пластични крио бокс који у себи има интегрисан сепаратор за крио тубице
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