
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Др Зорана Ђинђића бр.48

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА JH 29/14

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
– Четворострука кеса 450млса CPD/SAGM  са Buffycoat за тромбоците
(33141613 Кесе за крв, назив и ознакa из општег речника набавке )

3) Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају 
његову примену:
Правни основ:  члан 36. став 1.тачка3.
ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или 
непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље 
наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени 
или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у 
било каквој вези са наручиоцем;
Завод за трансфузију крви Ниш, је дана 24.03.2014. године донео Одлуку бр 816 о 
покретању јавне набавке 13/14 у отвореном поступку - Медицинска средства , 
кесе за узимање и обраду крви, која је обликована у 6 партија.
Пре истека рока за подношење понуда наручилац је примио Захтев за заштиту 
права, којим подносилац захтева оспорава садржину конкурсне  документације 
коју је наручилац сачинио за конкретну набавку. Републичка комисија за заштиту 
права у поступцима јавних набавки одлучујући о захтеву за заштиту права 
подносиоца захтева донела је Решење  број 4-00-1034/2014 од 06.06.2014.год.  
којим се усваја захтев и у ЦЕЛИНИ ПОНИШТАВА отворени поступак јавне 
набавке, обликоване по партијама (6 партија), добра-кесе за узимање и обраду 
крви, за партије број 1,2 и 3, бр13/14.
На основу Решења наручилац је донео одлуку о обустави поступка бр.1592 од 
18.06.2014.
Поступак јавне набавке за поменута добра покренут је поново 19.06.2014.године, 
Одлуком бр 1603 од 19.06.2014.године. Отварање понуда обављено је 
29.07.2014.године, а Одлука о додели уговора донешена је 05.08.2014.
14.08.2014. године добили смо Захтев за заштиту права понуђача.ЗТК Ниш је 
проследио предмет Комисији за заштиту права која је исти примила 20.08.2014. 
године.
Републичка комисија за заштиту права понуђача по ЗЈН  била је дужна да о 
Захтеву за заштиту права одлучи у року од 20 дана а најкасније у року од 30 дана 
од дана пријема уредног захтева.
Републичка комисија до данашњег дана није одлучила по поменутом захтеву, а 
обзиром да су кесе за крв предмет набаке које су неопходне за рад Завода а 



самим тим и неопходне за живот и здравље пацијената,Управи  за јавне набавке  
прослеђен је Захтев за  мишљењем ( заведен у Заводу под бр. 2632 од 
08.10.2014.год.) ) да ли  су  у конкретном  случају испуњени услови за примену 
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда сагласно 
члану 36 став1 тачка 3

4)Назив и адреса понуђача којима ће наручилац послати позив за 
подношење понуда:

„YUNYCOM“-Београд
„MEDICOM“-Београд
„MAKLER“-Београд

5)Остале информације:                                                                                                             
Рок за подношење понуда је 21.10.2014. до 11:00                                                                                     
Отварање понуда и преговарање  обавиће се 21.10.2014. године одмах након 
истека рока за подношење понуда.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Председник Комисије

_________________________
др Светлана Миладиновић



РЕПУБЛИКА СРБИЈА



ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ


Др Зорана Ђинђића бр.48


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА JH 29/14

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

– Четворострука кеса 450млса CPD/SAGM  са Buffycoat за тромбоците (33141613 Кесе за крв, назив и ознакa из општег речника набавке )


3) Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Правни основ:  члан 36. став 1.тачка3.


ако због изузетне хитности проузроковане ванредним околностима или непредвиђеним догађајима, чије наступање ни у ком случају не зависи од воље наручиоца, наручилац није могао да поступи у роковима одређеним за отворени или рестриктивни поступак. Околности које оправдавају хитност не могу бити у било каквој вези са наручиоцем;


Завод за трансфузију крви Ниш, је дана 24.03.2014. године донео Одлуку бр 816 о покретању јавне набавке 13/14 у отвореном поступку - Медицинска средства , кесе за узимање и обраду крви, која је обликована у 6 партија. 


Пре истека рока за подношење понуда наручилац је примио Захтев за заштиту права, којим подносилац захтева оспорава садржину конкурсне  документације коју је наручилац сачинио за конкретну набавку. Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки одлучујући о захтеву за заштиту права подносиоца захтева донела је Решење  број 4-00-1034/2014 од 06.06.2014.год.  којим се усваја захтев и у ЦЕЛИНИ ПОНИШТАВА отворени поступак јавне набавке, обликоване по партијама (6 партија), добра-кесе за узимање и обраду крви, за партије број 1,2 и 3, бр13/14.


На основу Решења наручилац је донео одлуку о обустави поступка бр.1592 од 18.06.2014.


Поступак јавне набавке за поменута добра покренут је поново 19.06.2014.године, Одлуком бр 1603 од 19.06.2014.године. Отварање понуда обављено је 29.07.2014.године, а Одлука о додели уговора донешена је 05.08.2014.


14.08.2014. године добили смо Захтев за заштиту права понуђача.ЗТК Ниш је проследио предмет Комисији за заштиту права која је исти примила 20.08.2014. године.

Републичка комисија за заштиту права понуђача по ЗЈН  била је дужна да о Захтеву за заштиту права одлучи у року од 20 дана а најкасније у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева.


Републичка комисија до данашњег дана није одлучила по поменутом захтеву, а обзиром да су кесе за крв предмет набаке које су неопходне за рад Завода а самим тим и неопходне за живот и здравље пацијената,Управи  за јавне набавке  прослеђен је Захтев за  мишљењем ( заведен у Заводу под бр. 2632 од 08.10.2014.год.) ) да ли  су  у конкретном  случају испуњени услови за примену преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда сагласно члану 36 став1 тачка 3

4)Назив и адреса понуђача којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

„YUNYCOM“-Београд

„MEDICOM“-Београд


„MAKLER“-Београд


5)Остале информације:                                                                                                             Рок за подношење понуда је 21.10.2014. до 11:00                                                                                     Отварање понуда и преговарање  обавиће се 21.10.2014. године одмах након истека рока за подношење  понуда.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена








Председник Комисије

_________________________


др Светлана Миладиновић

