На основу чланова 55. ст.1. тачка 2, 57. и 60 ст.1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (''Службени
гласник РС'', број 124/2012 , 14/2015 и 68/2015),
ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ НИШ
Ул Булевар др Зорана Ђинђића 48
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
јавну набавку бр 21/18
1. Назив адреса и интернет страница наручиоц: Завод за трансфузију крви Ниш
Седиште наручиоца :Булевар Зорана Ђинђића 48
Интернет страница наручиоца www.transfuzijanis.rs
Врста наручиоца – здравство
2. Врста поступка јавне набавке: у отвореном поступку
3.Опис предмета набавке , назив и ознака из општег речника набавке:
Реагенси за испитивање крви на маркере крвљу преносивих боолести методом хемилумисценције
компат. Апарату Advia Centaur –ЈН 21/18 ознака из општег речника набавке 33696200
4 Набавка није обликована по партијама
5. Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци
6. Није у питању резервисана јавна набавка
7.Не спроводи се електронска лицитација.
8. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора: је најниже понуђена цена
9.Начин преузимања конкурсне документације , односно интернет адреса где је конкурсна
докуметнација доступна :
Конкурсна документација преузима се на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоцаwww.transfuzijanis.rs. Непосредно преузимање на адресу Ул Булевар др Зорана Ђинђића
48Ниш, у периоду од 08,00-14,00 часова
10. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу Завод за трансфузију крви
НишУл Булевар др Зорана Ђинђића 48, са назнаком - Понуда за учествовање у отвореном
поступку ЈН 21/18 - Реагенси за испитивање крви на маркере крвљу преносивих боолести методом
хемилумисценције компат. Апарату Advia Centaur –Не отварати, закључно са 17.09.2018 до 12.30
часова.Наручилац ће након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.Понуђач може да поднесе само
једну понуду
11. Место , време и начин отварања понуда :Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати
одмах, по истеку рока за подношење понуда, тј.17.09.2018 у 13,00 ч Отварање понуда ће се
обавити у Заводу за трансфузију крви Ниш ул Булевар др Зорана Ђинђића 48 Ниш
12.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку оварања понуда У
поступку отварања понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача,
уколико желе активно учешће у поступку отварања понуда, морају имати овлашћења које ће
предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.
13. Рок за доношење одлуке о додели уговора: у року од 25 дана од дана отварања понуда..
14.Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет
страници наручиоца у року од 3 дана од дана доношења.
15. За информације око припреме понуде може се обратити на e-mail: ztknis@medianis.net
Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија
писаним путем, односно путем поште на адресу Завода за трансфузију крви Ниш , улица Булевар
др Зорана Ђинђића 48 Ниш , електронске поште или факсом на број 018/4533-106 (члан 20. ЗЈН),
Особа за контакт: Милош Илић и др Зоран Aнђелковић

