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ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ MАТЕРИЈАЛА ЗА ДИЈАЛИЗУ 

ЗА ПАРТИЈУ 60 

редни број јавне набавке  

404-1-110/19-93 

 

 

1. Назив и адреса наручиоца: Републички фонд за здравствено осигурање, ул. Јована 
Мариновића бр. 2, Београд. 
 
2. Интернет страница наручиоца: www.javnenabavke.rfzo.rs 

3. Врстa наручиоца: Организација за обавезно социјално осигурање 

     Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, ће спровести поступак 
јавне набавке и закључити оквирни споразум, док ће појединачне уговоре о јавној набавци 
закључивати здравствене установе. 

4.   Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

5. Врста предмета јавне набавке: добра 

6. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Mатеријал за дијализу, бр. ј.н. 404-1-110/19-93 

33000000 – Mедицинска опрема, фармацеутски производи и производи за личну негу 

7. Датум објављивања позива за подношење понуда: 23.3.2020. године 

8. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 28.7.2020. године 

9. Разлог за продужење рока:  У поступку јавне набавке Материјал за дијализу, бр. ЈН 
404-1-110/19-93, пре истека рока за подношење понуда, уложен је захтев за заштиту права, 
дана 15.6.2020. године, за партију 60. 

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки је дана 24.7.2020. 
године доставила наручиоцу Решење бр. 4-00-479/2020 од 13.7.2020. године којим се одбија 
поднети захтев за заштиту права у предметном поступку јавне набавке као неоснован. 

Сходно претходно наведеном обавештавамо Вас да наручилац наставља са 
активностима у поступку јавне набавке Материјал за дијализу, бр. ЈН 404-1-110/19-93, а у вези 
партије 60. 

 
10. Време и место подношења понуде: 

• Понуде се достављају на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање, ул. 
Јована Мариновића бр. 2, Београд – писарница, од 7:30-15:30, од понедељка до петка. 

ЈованаМариновићабр. 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 

mailto:public@rfzo.rs


• Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 7.8.2020. године 
до 12,00  часова, без обзира на начин како су послате. 

11. Време и место отварања понуда:  

Јавно отварaње понуда обавиће се дана 7.8.2020. године у 13:00 часова у просторијама 
Наручиоца у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, сала број 3. 

12. Лице за контакт: Катарина Думнић/Љиљана Марковић 

• путем поште на адресу: Јована Мариновића 2, Београд 

• путем е маил-а: cjn.materijalzadijalizu@rfzo.rs , 

• Радно време Републичког фонда за здравствено осигурање је од 07:30 до 15:30 часова, од 
понедељка до петка 
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 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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