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Адреса Булевар др Зорана Ђинђића бр.48

Место Ниш

ПРЕДМЕТ : одговор на постављена питања у вези  јавне  набавке мале           
вредности-  намештај за лабораторију за хемостазу ЈН бр 21/17

Птање : позиција 1 од ког дезена иверице се раде полице 

Одговор : полице се раде од сивог дезена

Питање : позиција 2 да ли полица поседује врата пошто се траже шарке , у ком дезену се израђује и 
ако се у могућности да понудите слику

Одговор: полица поседује врата , у сивом дизену, нисмо у могућности да понудимо слику

Питање : позиција 3,4,5 да ли сте у могућности да понудите слику

Одговор : нисмо у могућности да понудимо слику

Питање: позиција 8 да ли сте у  могућности да понудите слику и у ком дезену се израђује

Одговор: нисмо у могућности да понудимо слику, израђује се у дезену америчка крушка 

Питање позиција 7 и 10 који је дезен у питању

Одговор : у питању је сиви дезен

Питање :позиција 11, да ли је судопера усадна или насадна 

Одговор: судопера усадна



		Наручилац

		Завод за трансфузију крви Ниш



		Адреса

		Булевар др Зорана Ђинђића бр.48



		Место

		Ниш





ПРЕДМЕТ : одговор на постављена  питања у вези  јавне  набавке мале           вредности-  намештај за лабораторију за хемостазу  ЈН бр 21/17


Птање : позиција 1 од ког дезена иверице се раде полице 

 Одговор : полице се раде од сивог дезена

Питање : позиција 2 да ли полица поседује врата пошто се траже шарке , у ком дезену се израђује и ако се у могућности да понудите слику

Одговор: полица поседује врата , у сивом дизену, нисмо у могућности да понудимо слику

Питање : позиција 3,4,5 да ли сте у могућности да понудите слику

Одговор : нисмо у могућности да понудимо слику

 Питање: позиција 8 да ли сте у  могућности да понудите слику и у ком дезену се израђује

Одговор: нисмо у могућности да понудимо слику, израђује се у дезену америчка крушка 

Питање позиција 7 и 10 који је дезен у питању

Одговор : у питању је сиви дезен

Питање :позиција 11, да ли је судопера усадна или насадна 

Одговор: судопера усадна 

