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16.10.2017. године
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе A
и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-38, 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
Лековa са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-38:
1.

У конкурсној документацији врше се следеће измене:
- на страни 4, мења се тачка 6 тако да гласи:
„6. Понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији на дан
отварања понуда, осим за дијететске производе обликоване у партијама 1.455-1.461, који морају
бити уписани у базу података коју води Министарство здравља за дијететске производе, и осим
уколико понуђач за партије 161, 162 и 163 нуди лек који се налази на Д Листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Уколико је дозвола за
лек истекла и није обновљена, при чему лек може да се нађе у промету у складу са чланом 47.
Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, број 30/10 и 107/12),
понуђач је у обавези да достави копију предатог захтева за обнову дозволе за лек или потврду
АЛИМС-а о пријему захтева за обнову дозволе“;
- на страни 7, мења се тачка 4 тако да гласи:
„4. Чланом 2. став 1. тачка 5) Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет
средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС", број 45/17, 56/17исправка, 70/17 и 87/17) дефинисано је да су Лекови са Листе Д Листе лекова они лекови који
немају дозволу у Републици Србији, а неопходни су у дијагностици и терапији – нерегистровани
лекови, а изузетно и лекови за које је издата дозвола за лек у Републици Србији и који су истог
ИНН-а као лек који се налази на Листи лекова, али који није доступан на тржишту Републике
Србије у количинама које су неопходне за остваривање здравствене заштите осигураних лица,
односно који је повучен из промета. Како се лекови обликовани у партије 161, 162 и 163 налазе и
на Листи А и на Листи Д Листе лекова, исти је са Д Листе лекова могуће набавити само у
изузетним случајевима када снабдевање леком истог ИНН-а, истог или сродног фармацеутског
облика и исте јачине са Листе А не задовољава потребе. Сходно наведеном, уколико у
предметној јавној набавци за партије 161, 162 и 163 буду достављене понуде за исти лек који се
налази и на Листи A Листе лекова и на Листи Д Листе лекова, приликом оцене понуда, неће се
узети у разматрање понуда лека са Д Листе лекова.“
- на страни 19, у оквиру тачке 2.1 под г) мења се подтачка 1) тако да гласи:
„1) Понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији на дан
отварања понуда, осим за дијететске производе обликоване у партијама 1.455-1.461, који морају
бити уписани у базу података коју води Министарство здравља за дијететске производе, и осим
уколико понуђач за партије 161, 162 и 163 нуди лек који се налази на Листи Д Листе лекова који
се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Уколико је дозвола за лек истекла и није обновљена, при чему лек може да се нађе у промету у
складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“,
број 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да достави копију предатог захтева за обнову дозволе
за лек или потврду АЛИМС о пријему захтева за обнову дозволе“;
- на страни 21 мења се тачка 8.6 тако да гласи:
„8.6 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 25.10.2017. године
до 10:00 часова, без обзира на начин како су послате.“;
- на страни 23 мења се тачка 15.1 тако да гласи:
„15.1 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 25.10.2017. године са почетком у
12:00 часова“;

- на страни 23 мења се тачка 17.2 тако да гласи:
„17.2 Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 25.10.2017. године
до 10:00 часова, без обзира на начин на који су послате“;
- на страни 32, у моделу оквирног споразума, додаје се подтачка 9.6.1. која гласи:
„9.6.1. Средство обезбеђења, наведено у тачки 9.4. овог члана, Фонд за СОВО ће
активирати највише до износа од 10% од вредности партије без ПДВ-а, на коју се односи
неиспуњење обавеза по оквирном споразуму/уговорима закљученим на основу истог.“
2.

У Прилогу Б – Техничка спецификација, врше се следеће измене:
- за партију 86 – GLUCOPHAGE, film tableta, 50 po 500 mg, мења се „количина за набавку РФЗО“
на 5 оригиналних паковања, мења се „количина за набавку Ф СОВО“ на 0, „укупне количине за
набавку (РФЗО и Ф СОВО)“ на 5 оригиналних паковања, „процењена вредност партије РФЗО“
тако да износи 809,00 динара без ПДВ-а, „процењена вредност партије Ф СОВО“ тако да износи
0,00 динара без ПДВ-а и „укупна процењена вредност“ тако да износи 809,00 динара без ПДВ-а;
- за партију 87 - GLUCOPHAGE, film tableta, 60 po 500 mg, мења се „количина за набавку РФЗО“
на 35.410 оригиналних паковања, „укупне количине за набавку (РФЗО и Ф СОВО)“ на 35.410
оригиналних паковања, „процењена вредност партије РФЗО“ тако да износи 6.873.081,00 динара
без ПДВ-а и „укупна процењена вредност“ тако да износи 6.873.081,00 динара без ПДВ-а;
- за партију 88 - GLUCOPHAGE, film tableta, 30 po 500 mg, мења се „количина за набавку Ф
СОВО“ на 14.600 оригиналних паковања, „укупне количине за набавку (РФЗО и Ф СОВО)“ на
23.862 оригиналних паковања, „процењена вредност партије Ф СОВО“ тако да износи
1.416.200,00 динара без ПДВ-а и „укупна процењена вредност“ тако да износи 2.314.614,00
динара без ПДВ-а;
- за партију 818 – INVIRASE, film tableta, 120 po 500 mg, мења се „количина за набавку РФЗО“ на
50 оригиналних паковања, „укупне количине за набавку (РФЗО и Ф СОВО)“ на 50 оригиналних
паковања, „процењена вредност партије РФЗО“ тако да износи 1.630.615,00 динара без ПДВ-а и
„укупна процењена вредност“ тако да износи 1.630.615,00 динара без ПДВ-а;
- мења се укупна „процењена вредност партије РФЗО“ тако да износи 12.681.341.464,30 динара
без ПДВ-а, укупна „процењена вредност партије Ф СОВО“ тако да износи 454.406.834,20 динара
без ПДВ-а и „укупна процењена вредност“ набавке тако да износи 13.135.748.298,50 динара без
ПДВ-а.

2.

У Обрасцу 4.1 – обрасцу понуде врше се следеће измене:
- у колони „количина“:
-за партију 86 – GLUCOPHAGE, film tableta, 50 po 500 mg, мења се укупна количина за
набавку на 5 оригиналних паковања;
-за партију 87 - GLUCOPHAGE, film tableta, 60 po 500 mg, мења се укупна количина за набавку
на 35.410 оригиналних паковања;
-за партију 88 - GLUCOPHAGE, film tableta, 30 po 500 mg, мења се укупна количина за набавку
на 23.862 оригиналних паковања;
-за партију 818 – INVIRASE, film tableta, 120 po 500 mg мења се укупна количина за набавку
на 50 оригиналних паковања.
- рок испоруке тако да гласи:
„Рок испоруке износи _________________ од дана пријема писменог захтева Kупца / Крајњег
корисника Фонда за СОВО.“

Пречишћен текст конкурсне документације, измењен Прилог Б и Прилог В конкурсне
документације за јавну набавку Лековa са Листе А и Листе А1 Листе лекова за 2017. годину,
број ЈН 404-1-110/17-38, биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца.
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