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ИЗМЕНЕ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Предмет: Изменe позива за подношење понуда за јавну набавку вакцина за обавезну
имунизацију за 2014. годину, број ЈН 404-1-110/14-5

Наручилац доноси следеће измене позива за подношење понуда бр. 404-1-134/13-5 од
17.01.2014. године у јавној набавци вакцина за обавезну имунизацију за 2014. годину, бр. ЈН
404-1-110/14-5, објављеног на Порталу јавних набавки дана 17.01.2014. године:
•

У тачки 4 - Врста Наручиоца, мења се став 3. тако да гласи:
„Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, ће спровести поступак
јавне набавке и закључити уговор о јавној набавци.“

• У тачки 7 - Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке, мењају
се називи предмета набавке за партије 2 и 3, тако да гласе:
ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

2

Пнеумококна полисахаридна конјугована вакцина, адсорбована

3

Вакцина против пнеумокока, поливалентна

Напомињемо да је само у Позиву за подношење понуда, а не и у конкрусној
документацији објављеној 17.01.2014. године, услед техничке грешке погрешно наведен
предмет набавке обликован у партије 2 и 3.
•

•

Како је 17.02.2014. године нерадан дан услед прославе државног празника, мења се у
тачки 12 - Начин подношења понуде и рок за подношење понуде, став 6. тако да гласи:
„Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 18.02.2014.
године до 9:30 часова, без обзира на начин како су послате.“
Сходно наведеном у претходној тачки, мења се у тачки 13 - Место, време и начин
отварања понуда, став 1. алинеја 1, тако да гласи:
„Јавно отварaње понуда обавиће се дана 18.02.2014. године у 10 часова у просторијама
Наручиоца у Београду, ул. Јована Мариновића 2, сала бр. 3.“
Позив за подношење понуда бр. 404-1-134/13-5 од 17.01.2014. године који садржи све
претходно наведене измене биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца www.rfzo.rs дана 28.01.2014. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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