Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs
ПИБ бр. 101288707
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13.02.2014. године
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УГРАДНОГ ВАКЦИНА ЗА ОБАВЕЗНУ ИМУНИЗАЦИЈУ ЗА 2014. ГОДИНУ
БР. ЈН 404-1-110/14-5
1. Назив наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање Србије
2. Адреса наручиоца: Јована Мариновића 2, Београд
3. Интернет страница наручиоца: www.rfzo.rs
4. Врста наручиоца: Централно тело за јавне набавке
Републички фонд за здравствено осигурање, има обавезу да, за потребе здравствених
установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене заштите, спроведе
поступак јавне набавке одређених лекова на основу Уредбе о планирању и врсти роба и
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/13,
49/13, 51/13-испр. и 86/13).
Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, ће спровести поступак
јавне набавке и закључити уговор о јавној набавци.
5. Врста поступка: Отворени поступак
6. Продужење рока за подношење: Понуда
7. Врста предмета: добра
8. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника:
Предмет јавне набавке су Вакцине за обавезну имунизацију за 2014. годину, обликоване у
следеће партије:
ПАРТИЈА

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

КОЛИЧИНА У
ДОЗАМА

1

Вакцина против менингитиса (тип А и Ц), полисахаридна

2

Пнеумококна полисахаридна конјугована вакцина, адсорбована

1.800

3

Вакцина против пнеумокока, поливалентна

4.841

4

Вакцина против хепатитиса Б, рекомбинантна за децу

436.822

5

Вакцина против хепатитиса Б, рекомбинантна за одрасле

39.155

6

Живи атенуирани вируси морбила, рубеоле и паротитиса

143.257

7

Вакцина против дечије парализе, орална

193.780

8

Вакцина против полиомијелитиса, инактивисана

9

Вакцина против дифтерије, тетануса, пертусиса (ацелуларна),
полиомијелитиса (инактивисана) и Hemophilus influenza tip B
(конјугована, адсорбована), комбинована
Назив и шифра из ОРН-а је: 33651600– Вакцине, за све партије.

612

1.627

158.580

Редни број набавке: 404-1-110/14-5

9. Датум објављивања позива за подношење понуда: 17.01.2014. године
10. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 13.02.2014. године
11. Разлог за продужење рока:
Због најављених измена конкурсне документације, а поштујући члан 63. став 5. Закона
о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12), наручилац продужава рок за
подношење понуда у предметној јавној набавци.
12. Време и место подношења понуда:
Понуду доставити на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање, ул. Јована
Мариновића бр. 2, Београд - канцеларија бр. 13.
Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 03.03.2014.
године до 09,30 часова, без обзира на начин како су послате.
13. Време и место отварања понуда:
Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 03.03.2014. године са почетком у
10,00 часова, у просторијама Наручиоца у Београду, ул. Јована Мариновића 2, сала 1.
14. Лице за контакт: Марија Атанасијевић, Сектор за јавне набавке РФЗО
•

путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд

•

путем факса на број: (011) 2053-884

•

путем е маил-а: cjn.vakcine@rfzo.rs.

С поштовањем,
KОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

62014.28/129

