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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Пејсмејкери,
електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним потрошним
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, бр. ЈН 404-1-110/17-9, 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 следеће измене конкурсне документације за
јавну набавку Пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори са пратећим специфичним
потрошним материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, бр. ЈН 404-1-110/17-9:
1. У одељку VI конкурсне документације – Упутство понуђачима, на страни 23. мења се тачка
4.1, тако да иста гласи:
„4.1 Плаћање ће се вршити сукцесивно, у складу са динамиком испоруке која је ближе
одређена уговором, уплатом на рачун понуђача, а у року од 90 дана од дана пријема
фактуре/45 дана од када крајњи корисник Фонда за СОВО прими фактуру, а коју Добављач
доставља крајњем кориснику Фонда за СОВО приликом испоруке.“
2. У одељку VII конкурсне документације – Модел оквирног споразума, на страни 33. мења се
тачка 5.4, тако да иста гласи:
„5.4 Фонд за СОВО плаћа испоручене количине по јединичној цени из овог оквирног
споразума уплатом на текући рачун Добављача, најкасније у року од 45 дана од дана када
Крајњи корисник Фонда за СОВО прими фактуру, а коју Добављач доставља Крајњем
кориснику Фонда за СОВО приликом испоруке. Добављач је дужан да достави писано
обавештење Фонду за СОВО у року од 5 дана од дана испоруке Крајњем кориснику Фонда
за СОВО да је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.”
3. У одељку VII конкурсне документације – Модел оквирног споразума, на страни 35. мења се
тачка 9.8, тако да иста гласи:
„9.8 У случају да 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 Фонду за СОВО нову меницу и менично овлашћење у висини од 10 % преостале
вредности оквирног споразума опредељеног за Фонд за СОВО.“
4. У одељку VIII конкурсне документације – Модел уговора, на страни 38. мења се тачка 3.2,
тако да иста гласи:
„3.2 Купац плаћа испоручене количине по уговореним јединичним ценама, увећаним за
износ ПДВ-а, у року од 45 дана када крајњи корисник Фонда за СОВО прими фактуру, а коју
Добављач доставља крајњем кориснику Фонда за СОВО приликом испоруке. Добављач је
дужан да достави писано обавештење Фонду за СОВО у року од 5 дана од дана испоруке
Крајњем кориснику Фонда за СОВО да је испоручио добра по предмету уговора за сваку

појединачну испоруку. (уколико Фонд за социјално осигурање војних осигураника
закључује уговор)“
5. У прилогу В - Образац 4.1 - понуда за јавну набавку пејсмејкера, електрода и имплантабилних
дефибрилатора са пратећим специфичним потрошним материјалом, који је неопходан за
његову имплантацију рб 404-1-110/17-9, који у себи садржи образац структуре цене са
упутством како да се попуни, у делу у коме понуђач уноси рок испоруке, додаје се текст: тако
да гласи:
„Рок испоруке износи _________________ од дана пријема писменог захтева Купца/ Крајњег
корисника Фонда за СОВО.“

Пречишћен текст конкурсне документације и измењен образац 4.1 биће објављени на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
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