Република Србија
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ-НИШ
Бр. 2656
Датум:23.11.2018
Н И Ш
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ЈН 27/18 ( чл 36 став 1 тачка 2 ЗЈН )
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1
2
3

Подаци о наручиоцу:
Назив наручиоца :ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Седиште наручиоца :Булевар Зорана Ђинђића 48
Интернет страница наручиоца www.transfuzijanis.rs

2) Врста наручиоца: Здравство
3) Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива у
складу са чланом 36. став 1. тачка 2. ЗЈН
4) Предмет јавне набавке добра Реагенси за имунохематолошко тестирање крви
добровољних даваоца на апарату Neo Iris
5) Број партија , уколико се предмет набавке обликује у више партија
Набавка није обликована по партијама
6) Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација може се преузети :
1 директно да адреси наручиоца: ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ, Булевар
Зорана Ђинђића 48 (сваког радног дана од 08:00-14:00 часова)
2 са портала јавних набавки(portal.ujn.gov.rs)
3 са интернет странице наручиоца (www.transfuzijanis.rs)
7) 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: Реагенси за имунохематолошко тестирање
крви добровољних даваоца на апарату Neo Iris 27/18– не отварати.
Рок за подношење понуда је: 3.12.2018 године, до 09.30. часова.
Понуда се сматра благовременом ако је у писарници наручиоца на адреси Зорана Ђинђића
48, Ниш, пристигла закључно са 3.12..2018 године, до 09.00 часова.
1
8) Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда,
дана 3.12.2018 . године, у 09.30 часова на адреси Зорана Ђинђића 48 , Ниш , у присуству
чланова Комисије за предметну јавну набавку.

9) Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуде и поступку преговарања:
Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити
непосредно након отварања понуда. Преговарање ће се вршити у три круга .Представник
понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно
писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање,
оверено и потписано од стране законкског заступника понуђача. Неопходно је да
овлашћени представник понуђача у поступак преговарања са собом понесе печат
понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној
понуди.
Врста критеријума: 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 5 дана од дана
доношења одлуке о додели уговора
11) Контакт: e-mail: ztknis@medianis.net
12) Особа за контакт : др Зоран Анђелковић тел 018/4533-106 или Милош Илић
13)Основ за примену преговарачког поступка:
Завод за трансфузију крви Ниш је у плану набавки за 2018. годину, предвидела предметну
набавку, која би се спровела у преговарачком поступку без обављивања позива за подношење
понуда, сагласно члану 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, с обзиром на то да
предметну набавку може испунити само одређени понуђач, и то Маклер д.о.о
о чему је наручилац прибавио позитивно мишљење Управе за јавне набавке број 404-024626/18 од 13.11.2018
Назив и адреса лица којима је наручилац послао позив за подношење понуда:
1)Маклер д.о.о Београд, ул. Омладинских бригада 86о 11 000 Београд

