
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ 
ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

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 добра: 

Реагенси и потрошни материјал, за испитивање агрегације тромбоцита,за рад на 
апарату Multiplate
33696500 Лабораторијски реагенси ( назив и ознакa из општег речника набавке)  

3) Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају 
његову примену:
Члан 36. став1. тачка2.(ако због техничких, односно уметничких разлога предмета 
јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку 
може извршити само одређени понуђач)
Предмет  набавке су  реагенаси и потрошни материјала за рад на апарату Multiplate
произвођача Verum Diagnostica. 
„ALURA MED“ -Београд је ексклузивни дистрибутер производа из производног 
програма  Verum Diagnostica за територију Србије, Македоније и Црне Горе .
Поступак се покреће по основу одобрења Управе за јавне набавке број :404-02-
843/2013 од 15.07.2013

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

„ALURA MED“доо, Ресавска 78, 11000 Београд

5)Остале информације:

Рок за подношење понуда је 09.09.2013. до 13:00

Председник Комисије

_________________________
др Слађана Јовановић



ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

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 добра: 

Реагенси и потрошни материјал, за испитивање агрегације тромбоцита,за рад на апарату Multiplate 

33696500 Лабораторијски реагенси  ( назив и ознакa из општег речника набавке)  
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Предмет  набавке су  реагенаси и потрошни материјала за рад на апарату Multiplate произвођача Verum Diagnostica. 
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Председник Комисије

_________________________


др Слађана Јовановић

