
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Комисија за ЈНМВ 2/14 
„Медицински потрошни материјал“ 

Предмет: Додатне информације и појашњења
     у вези са припремањем понуде

Дана 23.01.2014. године примљена су питања потенцијалног понуђача следећег садржаја:

Питање 1: Молимо Вас да нам  дате додатно појашњење у вези са ставком 8- игле за 
вакутајнер 09х40 ,у партији 4: Вакутајнер епрувете. Да ли прихватате понуду игала 
димензије 0.9х38?

Питање 2: У конкурсној документацији су исказане различите количине вакутајнера у 
уговору и у табели , те Вас молимо за појашњење и информацију о тачним 
количинама вакутајнера које су обухваћене овим поступком?

Поступајући по члану 63 ЗЈН и Конкурсном документацијом  Комисија даје следеће 
ОДГОВОРЕ:

Одговор на питање 1:
Да прихватиће се и понуда игала димензије 0.9х 38. Сходно томе наручилац ће 
изменити  Конкурсну документацију и измену објавити на својој интернет страници и на 
Порталу Управе за јавне набавке.

Одговор на питање 2:

Тачне количине вакутајнера исказане су у техничкој спецификацији и у Обрасцу 
понуде. Сходно томе наручилац ће изменити  Конкурсну документацију и измену 
објавити на својој интернет страници и на Порталу Управе за јавне набавке.

У Нишу 24.01.2014.                      Председник комисије
____________________
Сузана Качар
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У Нишу 24.01.2014.                      					Председник комисије

									____________________

									Сузана Качар





