
            

 

08/2 број: 404-1-70/14-30 
05.11.2014. године 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку Потрошног материјала за 
уградњу  интраокуларних сочива за период од шест месеци,  редни број набавке: 404-1-110/14-
85, сходно члану 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12). 
  У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 
бр. 124/12), наручилац доноси измене конкурсне документације и продужава рок за подношење 
понуда, на следећи начин: 

 
1. Наручилац мења свуда у тексту конкурсне документације, Рок за достављање понуда 
па исти сада гласи:  

 
„ Рок за достављање понуда је до 14.11.2014. године до 11:30 часова“. 
 
2. Наручилац мења свуда у тексту конкурсне документације, обавештење о дану и сату 
јавног отварања понуда, па исто сада гласи: 
 
„Јавно отварање понуда обавиће се дана 14.11.2014. године у 12:00 часова, у просторијама 
Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, у сали 
број 1.“ 
 
3. Наручилац мења конкурсну документацију у делу IV - Техничка спецификација: 
Мења се техничка спецификација за партију 7 у делу који се односи на концентрацију трипан 
плавог и иста сада гласи: 
 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈЕД. 
МЕРЕ 

 
КОЛИЧИНА 

7. 
Kontrast plavo, za bojenje prednje kapsule, 

koncentracija tripan plavog od 0,05 do 0,1%  ml 
1.335 

 
4. Наручилац мења Образац понуде - колону II ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ за партију 7 који сада 
гласи:  
„Kontrast plavo, za bojenje prednje kapsule, koncentracija tripan plavog od 0,05 do 0,1%  
 
5. Наручилац врши допуну Упутства из Обрасца понуде на следећи начин: 
- вискозитет може бити изражен у у mPas или csp (колона вискозитет). 
  
НАПОМЕНА: Измењен Образац понуде као и Обавештење о продужењу рока за отварање 
понуда биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 
www.rfzo.rs дана 05.11.2014. године. Понуђачи су дужни да понуду доставе на новом 
исправљеном обрасцу.  

 
 

KОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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