
Назив наручиоца :ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Седиште наручиоца :Булевар Зорана Ђинђића 48
Интернет страница наручиоца www.transfuzijanis.rs
Врста наручиоца: Здравство                                       
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

ОБАВЕШТЕЊЕ
о продужењу рока за подношење понуда

1. Продужава се рок за подношење понуда у поступку ЈНМВ број 2/2020 –
Канцеларијски материјал (30192000 Канцеларијски материјал)

2. Врста предмета набавке: добра

3. Опис предмета набавке:                                                                                               
Канцеларијски материјал  (потрошни материјал за обављање делатности, 
за одржавање објеката, канцеларијски и рачунарски материјал, средства за 
прање и чишћење, општи ситни инвентар, папирна конфекција и сл)

4. Назив и ознака предмета набавке из општег речника набавке:                                 
30192000 Канцеларијски материјал

5. Позив за подношење понуда је објављен 19.03.2020.године

6. Обавештење о продужењу рока се објављује 26.03.2020. године

7. Разлог за продужење рока: ванредна ситуација и отежани услови за доставу 
понуда

8. Нови рок - време и место подношења понуда: 01.04.2020 године   у  09.00 
часова  на адресу наручиоца: Завод за трансфузију крви Ниш, бул.Зорана 
Ђинђића 48, 

9. Нови рок - време и место отварања понуда:     
Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за 
подношење понуда, дана 01.04.2020. у 09:30 часова на адреси Зорана 
Ђинђића 48 , Ниш , у присуству чланова Комисије за предметну јавну 
набавку.

10.Лице за контакт:  дипл инг Слободан Динуловић ( 018-4533-106)
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