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ИЗМЕНЕ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Предмет: Изменe позива за подношење понуда за јавну набавку Потрошног
материјала за уградњу интраокуларних сочива за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-31
Наручилац доноси следеће измене Позива за подношење понуда бр. 404-1-15/14-4 од
04.02.2014. године, у јавној набавци потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива
за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-31 објављеног на Порталу јавних набавки дана
04.02.2014. године:
1.Мења се назив предмета набавке у позиву и исти сада гласи:
„Позив за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке потрошног материјала за
уградњу интраокуларних сочива за период од шест месеци“.
2. Мења се тачка 7 - „ Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке“
и сада гласи:
„Предмет јавне набавке је потрошни материјал за уградњу интраокуларних сочива за
период од шест месеци, који се на основу Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се
спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. и 86/13)
набавља централизовано од стране Републичког фонда за здравствено осигурање;
Назив и шифра из ОРН-а је 33662100 – медицински производи у офталмологији
Број партија: Предмет јавне набавке је обликован у 11 партија
3. Мења се тачка 8 – „Време трајања оквирног споразума“ и сада гласи:
„Време трајања оквирног споразума: шест месеци“
4. Мења се тачка 12. - „Начин подношења понуде и рок за подношење понуде“ и сада
гласи:
 Понуђач понуду доставља путем поште или непосредно.
 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
 Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА УГРАДЊУ ИНТРАОКУЛАРНИХ СОЧИВА ЗА
ПЕРИОД ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ:број набавке 404-1-110/14-31, за партију/е ____, - НЕ
ОТВАРАТИ".
 На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и одговорно
лице.
 Понуде се достављају на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање, ул.
Јована Мариновића бр.2, Београд– канцеларија бр. 13, сваког радног дана од 8-15h.
 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 14.03.2014.
године до 11:30 часова, без обзира на начин како су послате.
5. Мења се тачка 13.- „Место, време и начин отварања понуда“ и сада гласи:



Јавно отварaње понуда обавиће се дана 14.03.2014. године године у 12:00 часова
у просторијама Наручиоца у Београду, ул. Јована Мариновића 2, сала 3.
Понуде ће бити отваране редоследом којим су примљене/заведене од стране
наручиоца.

Позив за подношење понуда бр. 404-1-15/14-4 од 04.02.2014. године који садржи све
претходно наведене измене биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца www.rfzo.rs дана 28.02.2014. године.
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