
            

 

08/2 број: 404-1-133/13-23 
04.02.2014. године 
 

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку уградног материјала у 
кардиологији – коронарних стентова за 2014. годину, редни број набавке: 404-1-110/14-9, 
сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) 
  

  У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12), наручилац доноси измене конкурсне документације: 

 
  1. У делу IV-Техничка спецификација за јавну набавку уградног материјала у кардиологији – 

коронарних стентова за 2014. годину, мења се услов да Понуђенo медицинскo 
средствo мора бити стерилно упакованo и имати рок трајања од најмање 12 
(дванаест) месеци од дана испоруке, а који се односи на све партије тражене 
предметом набавке на страни 9 и 10 конкурсне документације, тако да гласи:  

              Понуђенo медицинскo средствo мора бити стерилно упакованo и имати рок трајања од 
најмање 12 (дванаест) месеци. 

 
 2. На страни 5. конкурсне документације мењају се под тачком 6. - Подаци о месту и року за      
подношење понуда, тако да гласи: 

Рок за достављање понуда је до 11.02.2014. године до 12:30 часова. 
Понуде се достављају на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање у 
Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2. 
и на страни 5. Конкурсне документације мењају се под тачком 7 - Обавештење о 
месту, дану и сату отварања понуда подаци о року и месту отварања понуда, тако да 
гласи: 
Јавно отварање понуда обавиће се 11.02.2014. године у 13,00 часова, у просторијама 
Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића 
бр. 2, сала број 3. 

 
3.      На страни 15. конкурсне документације мења се тачка 8.6. тако да гласи:  

„Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 11.02.2014. 
године до 12,30 часова, без обзира на начин како су послате.“ 

           
 4.     На страни 18. конкурсне документације мења се тачка 16.1. тако да сада гласи: 

„Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 11.02.2014. године са почетком 
у 13,00 часова. „ 

 
  5.    На страни 19. конкурсне документације мења се тачка 18.2. тако да гласи: 

„Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 11.02.2014. 
године до 12,30 часова, без обзира на начин на који су послате. „ 

 
6. На страни 43. конкурсне документације у моделу оквирног споразума мења се тачка 6.5.4.          

Добављач се обавезује, тако да гласи: 

6.5.4. да ће испоручивати добра која су стерилно упакована и са роком трајања не 
краћим од 2/3 укупног произвођачког рока трајања. 

НАПОМЕНА: Уз овај допис објављује се и пречишћен текст конкурсне документације за 
јавну набавку уградног материјала у кардиологији – коронарних стентова за 2014. годину. 
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