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ПРЕДМЕТ: Измена КД у вези поступка јавне набавке услуге осигурања имовине и лица
за потребе здравствених установа за период од годину дана, ЈН бр.404-1-206/15-3

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12 и 14/2015),
Наручилац врши измену КД у поступку јавне набавке услуге осигурања имовине и лица за потребе
здравствених установа за период од годину дана, ЈН бр. 404-1-206/15-3.
1. Наручилац врши измену конкурсне документације на страни 17 од 31, тачке 25.8. где
уместо текста:
„Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро
рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне
јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.“
стоји текст
„Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од
80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро
рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне
јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. “

Наручилац у прилогу доставља измењену страну 17а од 31. Конкурсне документације са
наведеном изменом.

Комисија за јавну набавку.
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20.1. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине
трећих лица. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача
21.1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој
комисији, а предаје наручиоцу. Примерак Захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији.
21.2. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у писарници
наручиоца, електронском поштом на адресу cjn.osiguranje@rfzo.rs, факсом на број
(011)2053-884 или препорученом пошиљком са повратницом.
21.3. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
Захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније
у року од 2 дана од дана пријема захтева.
21.4. Уколико се Захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту
права долази до застоја рока за подношење понуда.
21.5. После доношења Одлуке о додели уговора или Одлуке о обустави поступка јавне набавке,
рок за подношење Захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
21.6. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео
пре истека тог рока.
21.7. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет Захтев за заштиту права од стране
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
21.8. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу
од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда
на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016,
сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се
односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике
Србије.
21.9. Уколико подносилац захтева оспорава Одлуку о додели уговора, такса износи 80.000,00
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен оквирни споразум није већа од
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен
уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
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