
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-  медицински потрошни материјал ЈН бр 6/17

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

1.ПИТАЊЕ
Партија 7 ставка 2  Krio box да ли су у питању Krio кутије од водоотпорног картона
ОДГОВОР
У питању су Krio кутије од водоотпорног картона

2.ПИТАЊЕ
Партија 7 ставка 3 да ли је Grid divider са 9*9 или 10 * 10 места
ОДГОВОР
Grid divider може бити од 8*8 до 10*10 места

3.ПИТАЊЕ
Партија 7 Kriotube ставка4 која је запремина тражених  kriotuba 
ОДГОВОР
Запремина тражених kriotuba је 2 мл

4.ПИТАЊЕ
Партија 7 Да ли kriotube треба да одговарају траженим krioboksovima
ОДГОВОР
kriotube треба да одговарају траженим krioboksovima

5.ПИТАЊЕ
Партија 10 тражено је да се достави узорак за партију 10 који се не враћа. Да ли је то 
неопходно
ОДГОВОР
Потребно је доставити узорке за партију 10 , узорци за партију 10 се враћају



6.ПИТАЊЕ
Партија 10 Тражени су пластични сандуци за транспорт крви , да ли се мисли на : 
пластичне сандуке са пасивним одржавањем температуре, односно одржавање 
температуре патронима, или на пластичне сандуке са активним хлађењем
ОДГОВОР
У питању су сандуци за транспорт крви са одржавањем температуре са патронима.

7.ПИТАЊЕ
Тражени су пластични сандуци за транспорт крви , запремине 48л, да ли је прихватљиво 
понудити транспортни сандук од 45л или од 50л
ОДГОВОР
Тражени сандуци не могу бити мањи од 48л, и не могу бити већи од 50л
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