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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
 
Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера, број ЈН 404-
3-110/14-71, 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 следећу измену конкурсне документације за јавну набавку Балон 
катетера, број ЈН 404-3-110/14-71. 

 
1. На страни 4. конкурсне документације тачка 6. - Подаци о месту и року за подношење 

понуда,мења се тако да гласи: 
            Рок за достављање понуда је до 10.07.2014. године до 09:30 часова. 
            Понуде се достављају на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање у 
            Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2. 
            Такође, на страни 4. Конкурсне документације тачка 7 - Обавештење о 
            месту, дану и сату отварања понуда подаци о року и месту отварања понуда, мења се   

тако да гласи: 
            Јавно отварање понуда обавиће се 10.07.2014. године у 10,00 часова, у просторијама 
            Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића 
            бр. 2, сала број 3. 
 

2.  На страни 13. конкурсне документације мења се тачка 8.6. тако да гласи: 
„Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 10.07.2014. 

             године до 09,30 часова, без обзира на начин како су послате.“ 
 

3. На страни 15. конкурсне документације мења се тачка 15.1. тако да сада гласи: 
           „Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 10.07.2014. године са почетком 
            у 10,00 часова. „ 
 

4. На страни 17. конкурсне документације мења се тачка 17.2. тако да гласи: 
           „Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 10.07.2014. 
            године до 09,30 часова, без обзира на начин на који су послате. „ 
 

5. У делу обрасца бр. 4.1. Понуда за јавну набавку Балон катетера, врши се измена у делу 
поводом позива за подношење понуде бр. 404-1-61/14-6 од 30.01.2014. године за јавну 
набавку Балон катетера , бр. ЈН: 404-3-110/14-71, објављеног на Порталу јавних 
набавки дана 23.06.2014. године, подносим понуду како следи: , тако да сада гласи:  
„Поводом Обавештења о покретању преговарачког поступка бр. 404-1-61/14-4 од 
23.06.2014. године, објављеног на Порталу јавних набавки дана 23.06.2014. године, бр. 
ЈН: 404-3-110/14-71 и Позива за подношење понуде бр. 404-1-61/14-5 од 23.06.2014. 
године, за јавну набавку Балон катетера, подносим понуду како следи:“ . 
Такође, у делу Обрасца бр. 4.1. Понуда за јавну набавку Балон катетера, врши се 
измена табеле тако да се у колони партија,  редни број 6 мења и гласи редни број 1, док 
се  редни број 7 мења и гласи редни број 2.     
 
 

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         мат. бр. 06042945          рач. бр. 840-26650-09 



Понуђач је дужан да понуду достави на измењеном образцу број 4.1 који је 
објављен уз овај допис.  
Сходно наведеном пречишћен текст конкурсне документације биће објављен на 
порталу Јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 
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