
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 48
Електронска адреса: ztknis@medianis.net
Званични сајт: www.transfuzijanis.rs
Шифра делатности:8690;
Матични број: 06852190; 
ПИБ:100335220; 
Текући рачун:840-570661-98; 
Тел/фаx 018 4533 106 

Врста наручиоца Здравство

Врста поступка Покреће се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 

Врста предмета: Предмет јавне набавке су добра - реагенси за испитивање  крви на 
маркере  крвљу  преносивих болести методом хемилуминисценције  компат апарату 
Advia Centaur XP ( OPR 33696200)

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, покреће се у 
складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, јер  Због техничких, 
односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом 
искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач;  

Понуђач  Eurodijagnostika  doo са седиштем   у улици Лазе Лазаревића 23 у Новом Саду  
је искључиви  продавац  производа  из претходног  програма компаније  Simens Healtcare 
Diagnostics  GmbH на територији  Републикe Србије 
Ни један други правни субјект не може да продаје ове реагенсе и потрошни материјал.

Управа за јавне набавке дала је мишљење ( 404-02-293/15 ) да су  у конкретном  случају 
испуњени услови за примену преговарачки поступак без објављиванња позива за 
подношење понуда у складу са чланом 36 став 1 тачка 2 Закона  о јавним набавкама

Вредност јавне набавке процењује се на износ од 7.973.900,00 динара без ПДВ-а.

Позив за подношење понудe у преговарачком поступку без објављивања  позива за 
подношење понуда покренутог на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним 
набавкама и конкурсна документација, биће упућен једино понуђачу Предузећу 
Eurodijagnostika  doo са седиштем   у улици Лазе Лазаревића 23 у Новом Саду      
Рок за подношење понуда: Понуђач је у обавези да своју понуду достави до 23.02.2015
године до 14.00 часова. 



Отварање понуда и поступак преговарања обавиће се 23.02.2015 године у 14,30 часова по 
истеку рока за подношење понуда на адреси Завод за трнсфузију крви Ниш Булевар др 
Зорана Ђинђића 48 , Ниш,  у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 
Елементи уговора о јавној набавци о којима ће се преговарати је укупна понуђена цена.
Врста критеријума: најнижа понуђена цена
Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: др Зоран Анђелковић тел 018/4533-106 или Милош Илић -
mail адреса : www.transfuzijanis.rs



ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА



ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ

Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 48

Електронска адреса: ztknis@medianis.net

Званични сајт: www.transfuzijanis.rs

Шифра делатности:8690;

Матични број: 06852190; 

ПИБ:100335220; 

Текући рачун:840-570661-98; 

Тел/фаx 018 4533 106 



Врста наручиоца Здравство



Врста поступка Покреће се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама. 



Врста предмета: Предмет јавне набавке су добра - реагенси за испитивање  крви на маркере  крвљу  преносивих болести методом хемилуминисценције  компат апарату Advia Centaur XP  ( OPR 33696200)



Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда,  покреће се у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама, јер  Због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач;  



Понуђач   Eurodijagnostika  doo  са седиштем   у улици Лазе Лазаревића 23 у Новом Саду  је искључиви  продавац  производа  из претходног  програма компаније  Simens Healtcare Diagnostics  GmbH на територији  Републикe Србије  

Ни један други правни субјект не може да продаје ове реагенсе и потрошни материјал.



Управа за јавне набавке дала је мишљење ( 404-02-293/15 ) да су  у конкретном  случају испуњени услови за примену преговарачки поступак без објављиванња позива за подношење понуда у складу са чланом 36 став 1 тачка 2 Закона  о јавним набавкама



Вредност јавне набавке процењује се на износ од  7.973.900,00 динара без ПДВ-а.



Позив за подношење понудe у преговарачком поступку без објављивања  позива за подношење понуда покренутог на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама и конкурсна документација, биће упућен једино понуђачу Предузећу Eurodijagnostika  doo  са седиштем   у улици Лазе Лазаревића 23 у Новом Саду      

Рок за подношење понуда: Понуђач је у обавези да своју понуду достави до 23.02.2015 године до 14.00 часова. 

Отварање понуда и поступак преговарања обавиће се 23.02.2015 године у 14,30 часова по истеку рока за подношење понуда на адреси Завод за трнсфузију крви Ниш  Булевар др Зорана Ђинђића 48 , Ниш,  у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку. 

Елементи уговора о јавној набавци о којима ће се преговарати је укупна понуђена цена.

Врста критеријума: најнижа понуђена цена

Контакт (лице или служба) 

Лице (или служба) за контакт: др Зоран Анђелковић тел 018/4533-106 или Милош Илић - mail адреса : www.transfuzijanis.rs







