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
08/2 број: 404-1-2/16-11
09.03.2016.године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
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, као наручилац, ће спровести поступак јавне набавке и
закључити оквирни споразум, 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:
партија

Предмет набавке:

Фармацеутски облик

Јачина
лека

количина

Јединица
мере

Процењена
вредност по
партији

1.

digoksin

Раствор за
инјекцију/инфузија

-

135.000

комад

6.750.000,00

2.

Atenuirani bacili
Mycobacterium
bovis,soj BCG

Прашак за
интравезикални
раствор

-

4.500

комад

61.650.000,00

Ознака из ОРН
33600000–
фармацеутски
производи
33600000–
фармацеутски
производи

9. Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.02.2016 године
10. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 09.03.2016. године
11. Разлог за продужење рока:
Дана 08.03.2016. године у ''Службеном гласнику Републике Србије'' бр. 24/16 објављен је Правилник о
изменама и допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања, а којим је у члану 2. наведено да се у Листи лекова, у Листи Д, група Ц, подгрупа
C01АА05, брише се јачина лека за лек digoksin*, док је фармацеутски облик лека остао непромењен.
12. Време и место подношења понуда:
 Понуде се достављају на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање, ул. Јована
Мариновића бр. 2, Београд, канцеларија бр. 6, сваког радног дана у радно време Републичког фонда за
здравствено осигурање, од 7:30-15:30.
 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 21.03.2016. године до
10,00 часова, без обзира на начин како су послате.
13. Време и место отварања понуда:
Јавно отварaње понуда обавиће се дана 21.03.2016. године у 11,00 часова у просторијама Наручиоца
у Београду, ул. Јована Мариновића 2, сала број 3.
14. Лице за контакт: Снежана Јовић и Ана Томанић
 путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд
 путем факса на број: 011/2053-884
 путем е маил-а: cjn.dlista@rfzo.rs
 Радно време Републичког фонда за здравствено осигурање је од 07:30 до 15:30 часова, од
понедељка до петка.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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