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08/2 број: 404-1-8/17-9
11.5.2017. године
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Балон катетера за 2017.
годину, број 404-1-110/17-12, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/12, 14/15 и 68/15), Комисија наручиоца доноси следећe изменe конкурсне документације за
јавну набавку Балон катетера за 2017. годину, број 404-1-110/17-12:
1.

У Обрасцу бр. 11 ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА УПИСА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ
СРЕДСТАВА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ,
на страни 21 конкурсне документације, врше се измене у тачкама 1. и 2., тако што се, након
речи „ здравственим установама“, додаје „/Фондом за Сово“ и исте гласе:

„1.благовремено обезбедити обнову дозвола за промет за све време трајања оквирног споразума,
односно закључених уговора са здравственим установама/Фондом за СОВО“;
„2.обезбедити континуитет у снабдевању како по врстама, тако и по количинама добара по
оквирном споразуму, односно закљученим уговорима са здравственим установама/Фондом за
СОВО, а све у складу и за све време трајања оквирног споразума, односно закључених уговора са
здравственим установама/Фондом за СОВО“;
2. У одељку VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, на страни 24 конкурсне документације, мења се
тачка 6.2.3., тако да гласи:
„6.2.3. да не достави средство обезбеђења за добро извршење посла.“
3.

У одељку VII МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, на странама 34 и 35 конкурсне
документације, врше се измене у тачкама 9.2, 9.3 и 9.6., тако да средство обезбеђења за
добро извршење посла износи 10% од вредности оквирног споразума и исте гласе:

„9.2 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду достави бланко
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, оверена
печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 10 % од вредности оквирног споразума
(без ПДВ-а) опредељене за Фонд. Уз меницу мора бити достављена и копија картона
депонованих потписа, који мора бити издат од стране пословне банке која је наведена у
меничном овлашћењу – писму“.
„9.3 Добављач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума Фонду за СОВО
достави бланко меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне
банке, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 10 % од вредности
оквирног споразума (без ПДВ-а) опредељене за Фонд за СОВО. Уз меницу мора бити
достављена и копија картона депонованих потписа, који мора бити издат од стране пословне
банке која је наведена у меничном овлашћењу – писму“.
„9.6 У случају да Фонд/Фонд за СОВО делимично активира достављену меницу за добро
извршење посла, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном
овлашћењу, Добављач је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави
нову меницу и менично овлашћење у висини од 10 % преостале вредности оквирног споразума“.
Пречишћен текст конкурсне документације који садржи све наведене измене биће објављен
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
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