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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације за јавну набавку Пратећег специфичног
потрошног материјала за уградњу интраокуларних сочива, бр. ЈН 404-1-110/16-57, сходно
члану 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и
68/15).
У складу са чланом 63. став 1. и 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС",
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца доноси измене конкурсне документације и
продужава рок за подношење понуда, на следећи начин:
Мења се конкурсна документација у делу VI - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, у тачки 19. Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде – у подтачки 19.3, као и у
тачки 24. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача - у подтачки 24.4., због
техничке грешке настале приликом уписа електронске адресе наручиоца, јер је уместо
исправне адресе за електронску пошту наручиоца која гласи: cjn.socivapotrosni@rfzo.rs грешком
унета погрешна адреса: cjn.potrosnisociva@rfzo.rs.
Сходно наведеном мења се конкурсна документација у делу VI - УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА на следећи начин:
 Мења се подтачка 19.3 став 3), тако да гласи:
„3) путем електронске поште на адресу: cjn.socivapotrosni@rfzo.rs“.
 Мења се подтачка 24.4. тако да гласи:
„Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у писарници
наручиоца, електронском поштом на адресу cjn.socivapotrosni@rfzo.rs факсом на број
(011) 2053-884 или препорученом пошиљком са повратницом, на адресу ул. Јована
Мариновића бр. 2, Београд, у радно време Републичког фонда, и то од 7:30-15:30.
Захтев примљен после наведеног времена, сматраће се да је примљен првог наредног
радног дана.“


Мења се подтачка 8.6 тако да гласи:

„Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 10.10.2016.
године, до 11,00 часова, без обзира на начин како су послате. „
 Мења се подтачка 15.1 тако да гласи:
„ Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 10.10.2016. године са почетком
у 12,00 часова.“
 Мења се подтачка 17.2 тако да гласи:
„ Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 10.10.2016.
године до 11,00 часова, без обзира на начин на који су послате.“
НАПОМЕНА: Обавештење о продужењу рока за отварање понуда биће објављени на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца www.javnenabavke.rfzo.rs. дана
30.09.2016. године.
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