
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Др Зорана Ђинђића бр.48
Број : 3440
Датум: 29.12.14
Н И Ш

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА JH 3/15

1)Подаци о наручиоцу: 
Назив наручиоца :ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Седиште наручиоца :Булевар Зорана Ђинђића 48
Интернет страница наручиоца www.transfuzijanis.rs
Врста наручиоца: Здравство
2) Предмет јавне набавке број : ДОБРА
Реагенси за контролу антикоагулантне терапије на апарату Trombotrack Solo , 
Axis shield  (33696500 Лабораторијски реагенси)
3) Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају 
његову примену:
Због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из 
разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само 
одређени понуђач;
На апарату Trombotrack Solo који је затворен систем могу да се користе  
искључиво реагенси предузећа Axis shield РоС .
  Предузеће „YUNYCOM“ доо је несумљиво једини привредни субјект који има 
право да продаје асортиман    Axis shield РоС производа на територији  Србије .
Управа за јавне набавке дала је мишљење ( Бр. 404-02-3914/14 ) да су  у конкретном  
случају испуњени услови за примену преговарачки поступак без објављивања позива 
за подношење понуда.
4)Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење 
понуда:
„YUNYCOM“
Ресавска 78 б
11000 -Београд 
5)Остале информације:                                                                                                   
Рок за подношење понуда је 12.01.2015. до 12:00

Председник Комисије

_________________________
др Слађана Јовановић
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Председник Комисије

_________________________


др Слађана Јовановић

