Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-49/14-49
09.07.2014. године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПЕРИТОНЕУМСКУ ДИЈАЛИЗУ ЗА
ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА
ЈН 404-1-110/14-54
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање Србије
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Здравство
5. Врста поступка: Отворени поступак
6. Продужење рока за подношење: Понуда
7. Врста предмета: добра
8. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Предмет јавне набавке је Материјал за перитонеумску дијализу за период од годину
дана. Назив и шифра из ОРН-а је 33000000 – Mедицинска опрема, фармацеутски производи и
производи за личну негу; 85141211 – Услуге кућне дијализе.
Број партија: Предмет јавне набавке је обликован у 6 партија.
9. Датум објављивања позива за подношење понуда: 30.04.2014. године
10. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 09.07.2014. године
11. Разлог за продужење рока:
Имајући у виду да је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних
набавки дана 30.06.2014. године донела Решење број 4-00-1364/2014 којим одбија поднети
захтев за заштиту права, и исто доставила Наручиоцу дана 08.07.2014. године, Наручилац
наставља даље активности у поступку јавне набавке материјала за перитонеумску дијализу за
период од годину дана, бр. ЈН: 404-1-110/14-54.
Сходно наведеном, продужава се рок за достављање понуда до 18.07.2014. године до
12:30 часова.
12. Време и место подношења понуда:
Понуду доставити на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање, ул. Јована
Мариновића бр. 2, Београд - канцеларија бр. 13. Благовременим се сматрају понуде које
Наручиоцу стигну најкасније до 18.07.2014. године до 12,30 часова, без обзира на начин како су
послате. Уколико је последњи дан истека рока за достављање понуда нерадан дан,
благовременим ће се сматрати понуде које су приспеле до 12,30 часова првог наредног радног
дана.
13. Време и место отварања понуда:
Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 18.07.2014. године са почетком у
13,00 часова, у просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду,
ул. Јована Мариновића бр. 2, у сали бр. 3.
14. Лице за контакт: Ана Младеновић и Јелена марковић, Сектор за јавне набавке
РФЗО




путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд
путем факса на број: 011/2053-884
путем е маил-а: cjn.peritoneumska@rfzo.rs
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