
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Др Зорана Ђинђића бр.48
Број : 421
12.02.20152
Н И Ш

ПОЗИВ 
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  ЗА ЈНМВ 12/15

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) Врста поступка јавне набавке: 
ЈАВНА НАБВАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

3) Предмет јавне набавке добра: 
Предмет јавне набавке број 12/15 су добра –  Канцеларијски материјал
(30192000 Канцеларјски материјал)

4) Набавка је  обликована у 6 партија:

      ПАРТИЈА 1.  Термо трансфер етикете за епрувете и кесе за крв

ПАРТИЈА 2. Термо трансфер рибони

ПАРТИЈА 3. Папир за штампаче и фотокопирни апарат

ПАРТИЈА 4.Тонери и кетриџи

ПАРТИЈА 5.Остали канцеларијски материјал

ПАРТИЈА 6. Штампани материјал

5) Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација може се преузети :
 директно да адреси наручиоца: ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 

НИШ, Булевар Зорана Ђинђића 48 (сваког радног дана од 10:00-14:00
часова)

 са портала јавних набавки(portal.ujn.gov.rs)
 са интернет странице наручиоца(www.transfuzijanis.rs



6) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе 
понуде у затвореној коверти , препорученом пошиљком или лично на 
адресу наручиоца: Завод за трансфузију крви Ниш, бул.Зорана Ђинђића 48, 
са напоменом: „Понуда за јавну набавку добара: Канцеларијски
материјал (30192000 Канцеларјски материјал) ЈН-12/15“ – не отварати. 
Рок за подношење понуда је: 24.02.2015.године до 10 часова.
Понуда се сматра благовременом ако је у писарници наручиоца на адреси
Зорана Ђинђића 48, Ниш, пристигла закључно са 24.02.2015.године до 10 
часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у 
писарницу наручиоца на адреси Зорана Ђинђића 48 , Ниш , закључно са 
24.02.2015.године до 10 часова 
7) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и 
одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 
24.02.2015.године  у 10:05 часова на адреси Зорана Ђинђића 48 , Ниш , у 
присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 

8) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 
отварања понуда:
У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници 
понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда и поступка 
преговарања, представници понуђача који ће присуствовати поступку 
отварања понуда и преговарања дужни су да наручиоцу предају писмена 
пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуде .
9) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговораа.
НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

10) Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели
уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 3 дана од дана 
отварања понуда.

11) Контакт: e-mail: jnabavkeztknis@medianis.net
12) Особа за контакт : дипл инг Слободан Динуловић ( 018-4533-106)

    Председник Комисије

_________________________
дипл инг Слободан Динуловић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА



ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ


Др Зорана Ђинђића бр.48


Број : 421

12.02.20152

 Н И Ш
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ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  ЗА ЈНМВ 12/15

1)Подаци о наручиоцу: 


Назив наручиоца :ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ

Седиште наручиоца :Булевар Зорана Ђинђића 48
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Врста наручиоца: Здравство

2) Врста поступка јавне набавке: 

ЈАВНА НАБВАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

3) Предмет јавне набавке добра: 

Предмет јавне набавке број 12/15 су добра –  Канцеларијски материјал (30192000 Канцеларјски материјал)

4) Набавка је  обликована у 6 партија:


      ПАРТИЈА 1.  Термо трансфер етикете за епрувете и кесе за крв

ПАРТИЈА 2. Термо трансфер рибони

ПАРТИЈА 3. Папир за штампаче и фотокопирни апарат

ПАРТИЈА 4.Тонери и кетриџи


 ПАРТИЈА 5.Остали канцеларијски материјал

ПАРТИЈА 6. Штампани материјал


5) Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација може се преузети :


· директно да адреси наручиоца: ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ, Булевар Зорана Ђинђића 48 (сваког радног дана од 10:00-14:00 часова)

· са портала јавних набавки(portal.ujn.gov.rs)


· са интернет странице наручиоца(www.transfuzijanis.rs

6) Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти , препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: Завод за трансфузију крви Ниш, бул.Зорана Ђинђића 48,  са напоменом: „Понуда за јавну набавку добара: Канцеларијски  материјал (30192000 Канцеларјски материјал) ЈН-12/15“ – не отварати. 


Рок за подношење понуда је: 24.02.2015.године до 10 часова.


Понуда се сматра благовременом ако је у писарници наручиоца на адреси Зорана Ђинђића 48, Ниш, пристигла закључно са 24.02.2015.године до 10 часова.

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у писарницу наручиоца на адреси Зорана Ђинђића 48 , Ниш , закључно са 24.02.2015.године до 10 часова 


7) Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 24.02.2015.године  у 10:05 часова на адреси Зорана Ђинђића 48 , Ниш ,  у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 


8) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда и поступка преговарања, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и преговарања дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде .

9) Критеријум, елементи критеријума за доделу уговораа.

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

10) Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 3 дана од дана отварања понуда.


11) Контакт: e-mail: jnabavkeztknis@medianis.net 

12) Особа за контакт : дипл инг Слободан Динуловић ( 018-4533-106)


    Председник Комисије

_________________________


дипл инг Слободан Динуловић

