
 

 
08/2 број: 404-1-134/13-16 
28.01.2014. године 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку вакцина за обавезну 
имунизацију за 2014. годину,  број ЈН 404-1-110/14-5, 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 следеће измене конкурсне документације за јавну набавку вакцина 
за обавезну имунизацију за 2014. годину,  број ЈН 404-1-110/14-5, објављене на Порталу јавних 
набавки дана 17.01.2014. године: 

 
1. Услед промене правног лица које закључује уговор о јавној набавци: 

 
- У делу I . Општи подаци о набавци, на страни 3 конкурсне документације, мења се 

у тачки 1. став 3. тако да гласи:  
„Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, ће спровести поступак 

јавне набавке и закључити уговор о јавној набавци.“ 
 
- У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 11 конкурсне документације, мења се 

тачка 6.5 тако да гласи:  
„Фонд ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да 

понуђач не извршава обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.“ 
 

- Мења се модел уговора и исти ће бити објављен дана 28.01.2014. на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца у пречишћеном тексту конкурсне документације за 
предметну јавну набавку. 

 
2. Како је 17.02.2014. године нерадан дан услед прославе државног празника: 

 
- У делу I . Општи подаци о набавци, на страни 4 конкурсне документације, у тачки 6. 

мења се став 1. тако да гласи:  
„Рок за достављање понуда је до 18.02.2014. године до 9:30 часова.“ 
 
- У делу I . Општи подаци о набавци, на страни 4 конкурсне документације, у тачки 7. 

мења се став 1. тако да гласи:  
„Јавно отварање понуда обавиће се 18.02.2014. године у 10 часова, у просторијама 

Републичког фонда за здравствено осигурање у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, сала 
број 3.“ 
 

- У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 12 конкурсне документације, мења се 
тачка 8.6 тако да гласи:  

„Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 18.02.2014. 
године до 9:30 часова, без обзира на начин како су послате.“ 

 
- У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 14 конкурсне документације, мења се 

тачка 16.1 тако да гласи:  
„Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 18.02.2014. године са почетком у 

10 часова.“  
 

- У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 14 конкурсне документације, мења се 
тачка 18.2 тако да гласи:  

„Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 18.02.2014. 
године до 09:30 часова, без обзира на начин на који су послате.“  
 

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 



 
3. Услед техничке грешке: 

 
- У делу II. Опис предмета набавке, опис партије, назив и ознака из општег речника 

набавке, на страни 5 конкурсне документације, мења се став 3. тако да гласи:  
„Предмет јавне набавке обликован је у 9 партијa. Детаљан опис партија налази се у 
делу III - Техничка спецификација.“ 
 

- У делу III - Техничка спецификација, на страни 6 конкурсне документације, мења се 
фармацеутски облик за партију 3 – Вакцина против пнеумокока, поливалентна, тако да гласи: 

„раствор за инјекцију“. 
 
- У делу III - Техничка спецификација, на страни 7 конкурсне документације, мења се 

став 4. тако да гласи: 
„ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ“. 
 
- У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 12 конкурсне документације, мења се 

тачка 9.1 тако да гласи:  
„Предметна јавна набавка је обликована у 9 партијa.“ 
 
- У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 13 конкурсне документације, у тачки 

14.3 бришу се речи „оквирни споразум“ тако да иста гласи:  
„Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.” 

 
- У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 16 конкурсне документације, мења се 

тачка 20.3 под c) тако да гласи:  
„путем електронске поште на адресу cjn.vakcine@rfzo.rs“. 
 

- У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 17 конкурсне документације, мења се 
тачка 25.2 тако да гласи:  

„Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно – предајом у писарници 
наручиоца, електронском поштом на адресу cjn.vakcine@rfzo.rs, факсом на број (011)2053-884 
или препорученом пошиљком са повратницом.“ 

 
- У обрасцу бр. 4 – Понуда за јавну набавку вакцина за обавезну имунизацију за 

2014. годину, на страни 26 конкурсне документације мења се став 1 тако да гласи: 
„Као понуђач ________________________/назив понуђача или члана групе понуђача/ у 

јавној набаваци: Вакцине за обавезну имунизацију за 2014. годину, бр. 404-1-110/14-5, на 
основу Позива за подношење понуде објављеног на Порталу јавних набавки дана 17.01.2014. 
године, подносим понуду како следи:“ 

 
- У обрасцу бр. 4.1 – Понуда за јавну набавку вакцина за обавезну имунизацију за 2014. 

годину мења се став 1 тако да гласи: 
„Поводом позива за подношење понуде бр. 404-1-134/13-5 од 17.01.2014. године за 

јавну набавку вакцина за обавезну имунизацију за 2014 годину – бр. ЈН: 404-1-110/14-5, 
објављеног на Порталу јавних набавки дана 17.01.2014. године, подносим понуду како следи:“ 
 

- У обрасцу бр. 4.1 – Понуда за јавну набавку вакцина за обавезну имунизацију за 2014. 
годину мењају се количине вакцина у дозама за партије 7 и 9 тако да гласе: 

 

ПАРТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ КОЛИЧИНА У 
ДОЗАМА 

7 Вакцина против дечије парализе, орална 193.780 

9 

Вакцина против дифтерије, тетануса, пертусиса 
(ацелуларна), полиомијелитиса (инактивисана) и 

Хемопхилус инфлуенза тип Б (конјугована, адсорбована), 
комбинована 

158.580 

 



- У обрасцу бр. 4.1 – Понуда за јавну набавку вакцина за обавезну имунизацију за 2014. 
годину мења се фармацеутски облик за партију 3 – Вакцина против пнеумокока, 
поливалентна, тако да гласи: 
„раствор за инјекцију“. 

 
 

Пречишћен текст конкурсне документације и обрасца понуде који садрже све 
претходно наведене измене биће објављени на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца www.rfzo.rs дана 28.01.2014. године. 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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