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
08/3 бр. 404-1-32/14-6
31.03.2014.године
ПРЕДМEТ: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке електричне енергије са
балансном одговорношћу за потребе здравствених установа, Републичког фонда за
здравствено осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвaлидско осигурање за период
од 12 месеци бр.јн. 404-1-112/14-44
Наручилац врши измену конкурсне документације:
1. на страни 11 од 46 и на стани 12 од 46 конкурсне документације у тачки 8., обезбеђење за
озбиљност понуде, подтачка 8.2, па уместо текста:

8.2

Фонд може да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2% од
вредности поједине партије (без ПДВ-а) у случају:
a)

да понуђач повуче своју понуду за партију током периода важења понуде,
назначеног од стране понуђача у обрасцу за понуду;

b)

или ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде за поједину партију од
стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише
оквирни споразум за партију за коју је доставио понуду или не достави тражено
средство обезбеђења за добро извршење посла за ту партију.

сада стоји текст

8.2

Фонд може да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2% од
вредности понуде (без ПДВ-а) у случају:
a)

да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде,
стране понуђача у обрасцу за понуду;

назначеног од

b)

или ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца, у
току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише оквирни споразум
или не достави тражено средство обезбеђења за добро извршење.

2. на страни 14 од 46 конкурсне документације у тачки 14., подаци о државном органу или
организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе
где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне
средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење
уговора о јавној набавци, подтачка 14.1, па уместо текста:
14.1

Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању,
условима рада и сл. се могу добити код следећих институција:
a)

Министарство финансија – www.mfin.gov.rs

b)

Министарство финансија – Пореска управа -

c)

Министарство правде и државне управе -

d)

Министарство рада, запошљавање и социјалне политике - minrzs.gov.rs

e)

Министарство енергетике – www.merz.gov.rs/lat

сада стоји текст
14.1

Подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању,
условима рада и сл. се могу добити код следећих институција:
a) Министарство финансија – www.mfin.gov.rs
b)

Министарство финансија – Пореска управа - www.poreskauprava.gov.rs

c)

Министарство правде и државне управе - www.drzavnauprava.gov.rs

d)

Министарство рада, запошљавање и социјалне политике - minrzs.gov.rs

e)

Министарство енергетике – www.merz.gov.rs/lat

3. на страни 18 од 46 конкурсне документације у тачки 23., додатне информације и објашњења у
вези са припремањем понуде, подтачка 23.3, па уместо текста:
23.3

Захтев за додатним информацијама или објашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити уз напомену "Додатне информације и појашњења –
јавна набавка бр. 404-1-112/14-7 (јавна набавка електричне енергије са балансном
одговорношћу за потребе здравствених установа, Републичког фонда за здравствено
осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период од 12
месеци'' на неки од следећих начина:
a) путем поште на адресу Јована Мариновића бр. 2, Београд
b)

путем факса на број (011) 2053-884,

c)

путем електронске поште на адресу cjn.elenergija @rfzo.rs

сада стоји текст
23.3

Захтев за додатним информацијама или објашњењима у вези са припремањем понуде
заинтересовано лице ће упутити уз напомену "Додатне информације и појашњења –
јавна набавка бр. 404-1-112/14-44 (јавна набавка електричне енергије са балансном
одговорношћу за потребе здравствених установа, Републичког фонда за здравствено
осигурање и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за период од 12
месеци'' на неки од следећих начина:
a)

путем поште на адресу Јована Мариновића бр. 2, Београд

b)

путем факса на број (011) 2053-884,

c)

путем електронске поште на адресу cjn.elenergija @rfzo.rs

Наручилац у прилогу доставља Конкурсну документацију са наведеним изменама.
С поштовањем
Комисија за јавну набавку.
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