Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
Сектор за јавне набавке
08/2 број: 404-1-7/14-40
26.3.2015. године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање
Републички фонд за здравствено осигурање ће, у име и за рачун здравствених установа
спровести поступак јавне набавке и закључити оквирне споразуме, док ће појединачне уговоре о
јавној набавци закључивати здравствене установе.
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
6. Продужење рока за подношење: понуда
7. Врста предмета јавне набавке: Добра
8. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
33600000 – фармацеутски производи
9. Датум објављивања позива за подношење понуда: 24.2.2015. године
10. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 26.3.2015. године
11. Разлог за продужење рока: Због измена конкурсне документације, а поштујући члан 63.
став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15), наручилац
продужава рок за подношење понуда у предметној јавној набавци.
12.

Време и место подношења понуде:


Понуде се достављају на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање, ул.
Јована Мариновића бр. 2, Београд - канцеларија бр. 6, сваког радног дана од 8-15h.

Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 06.4.2015.
године до 10:00 часова, без обзира на начин како су послате.
13. Време и место отварања понуда:

Јавно отварaње понуда обавиће се дана 06.4.2015. године у 11:00 часова у
просторијама Наручиоца у Београду, ул. Јована Мариновића 2, сала број 1.
14. Лице за контакт: Катарина Думнић.


путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд



путем факса на број: 011/2053-884



путем е маил-а: cjn.balonkateteri@rfzo.rs.


Радно време Републичког фонда за здравствено осигурање је од 07:30 до 15:30
часова

Комисија за јавну набавку

57015.12/148

