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09.05.2014. године
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку аутотрансфузионих
система/сетова за интраоперативно спашавање крви компатибилни типу апарата Cell Saver 5,
Haemolite 2+, за 2014. годину, бр. 404-1-110/14-60, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12).
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12), наручилац врши следеће изменe конкурсне документације:
1. У Делу 1. '' ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ'', под тачком 6. '' Подаци о месту и року
за подношење понуда'', врши се измена на страни од 5 тако да уместо:
o Рок за достављање понуда је до 14.05.2014. године до 10:30 часова.
Сада гласи,
o ''Рок за достављање понуда је до 15.05.2014. године до 10:30 часова. ''
2. У Делу 1. '' ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ'', под тачком 7. '' Обавештење о месту,
дану и сату отварања понуда'', врши се измена на страни од 5 тако да уместо:
o Јавно отварање понуда обавиће се 14.05.2014. године у 11:00 часова, у
просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул.
Јована Мариновића бр. 2, сала број 3.
Сада гласи,
o ''Јавно отварање понуда обавиће се 15.05.2014. године у 11:00 часова, у
просторијама Републичког фонда за здравствено осигурање у
Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, сала број 3. ''
3. У Делу V ''Упуство понуђачима'', под тачком 8. ''Подношење понуде'', став 8.6.
врши се измена на страни 14 тако да уместо:
o Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до
14.05.2014. године до 10:30 часова, без обзира на начин како су послате.
Сада гласи,
o ''Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније
до 15.05.2014. године до 10:30 часова, без обзира на начин како су
послате.''
4. У Делу V ''Упуство понуђачима'', под тачком 16. ''Јавно отварање понуда'', став
16.1. врши се измена на страни 16 тако да уместо:
o Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 14.05.2014. године са
почетком у 11:00 часова.
Сада гласи,
o ''Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 15.05.2014. године
са почетком у 11:00 часова. ''
5. У Делу V ''Упутство понуђачима'', под тачком 18. '' Неблаговремене понуде'', став
18.2. врши се измена на страни 17 тако да уместо:
o Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до
14.05.2014. године у 10:30 часова, без обзира на начин на који су послате.
Сада гласи,
o ''Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до
15.05.2014. године у 10:30 часова, без обзира на начин на који су
послате.''

6. У делу ''ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ АУТОТРАНСФУЗИОНИХ
СИСТЕМА/СЕТОВА
ЗА
ИНТРАОПЕРАТИВНО
СПАШАВАЊЕ
КРВИ
КОМПАТИБИЛНИ ТИПИ АПАРАТА CELL Saver 5, Haemolite 2+ ЗА 2014. ГОДИНУ'',
на страни 8. Конкурсне документације, врши се измена под тачком ''Понуђени
системи/сетови морају бити компатибилни са апаратима које поседују
здравствене установе у Републици Србији'' тако да уместо:
o ''Haemolite 2+ “Haemonetics SAD”;
Сада гласи,
o ''Cell Saver 5, Haemolite 2+ “Haemonetics SAD” ''
Пречишћен текст Конкурсне документације који садржи све предходно наведене измене
биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.rfzo.rs .
С поштовањем,
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