
     РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКO 

     И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ 
              - Д И Р Е К Ц И Ј А - 

    Београд, ул. Др Александра Костића бр. 9  
 

Београд, 15.03.2019. године 

На основу члана 63. Закона о jавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15, 68/15, у даљем 

тексту Закон), Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање,  

објављује 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке: Одржавање медицинске опреме – офталмологија (апарат Zeiss),  ЈН 106/2018      
                      

У Конкурсној документацији за јавну набавку Одржавање медицинске опреме – офталмологија (апарат Zeiss),  ЈН 

106/2018, мења се следеће:   

1. У Обрасцу II мењају се технички елементи понуде 

2. У Обрасцу IV мењају се тачке 2, 8 и 16 

3. У Обрасцу V врше се измене у складу са изменама у Обрасцу II и IV 
4. У Обрасцу VI врше се измене у складу са изменама у Обрасцима II, IV и V 

Имајући у виду наведене измене и допуне извршено је усклађивање садржине конкурсне документације са истим. 

 

Конкурсна документација са свим изменама и допунама, у целини, биће објављена на Порталу јавних набавки 

www.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца www.pio.rs.  

                  

 Образложење 

У Конкурсној документацији за јавну набавку услуге „Одржавање медицинске опреме – офталмологија 

(апарат Zeiss)“,  ЈН 106/2018, која је објављена на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, дана 

13.02.2019. године, а узимајући у обзир сугестију заинтересованих лица која се односи на старост апарата услед 

које је отежано пронаћи резервне делове на тржишту, извршена је измена као у диспозитиву, како би се 

обезбедило спровођење јавне набавке и обезбедила услуга одржавања.  

Сагласно одредби члана 63. став 1. Закона, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, је као 

Наручилац, извршио измену и допуну наведене конкурсне документације.  

Наведена конкурсна документација са изменама и допунама биће, без одлагања, објављена на Порталу јавних 

набавки Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца www.pio.rs 

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 

 

 

  

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.pio.rs/

