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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекова за лечење 
хемофилије за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-37, 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 Лекова за лечење хемфилија за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-37: 

 

1. Мења се Прилог Б конкурсне документације – Техничка спецификација/Списак партија, 
на начин да се у партији 1 - Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz 
humane plazme), 250 i.j. i 500 i.j. брише јачина лека 500 i.j.  

У складу са наведеним, у Прилогу Б мења се колона „Назив партије“, за партију 1 -  
Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz humane plazme), 250 i.j. i 500 i.j., 
тако да иста сада гласи Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz humane 
plazme), 250 i.j.  

У Прилогу Б мења се колона „Јачина лека“, за партију 1 -  тако да иста уместо 250 i.j. и 
500 i.j.  сада гласи 250 i.j.  

2. Мења се Прилог В конкурсне документације – Образац 4.1 – Понуда за јавну набавку 
Лекова за лечење хемофилије, који у себи садржи образац структуре цене са упутством 
како да се попуни, на начин да се у партији 1 - Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor 
VIII, poreklom iz humane plazme), 250 i.j. i 500 i.j. брише јачина лека 500 i.j.  

 
У складу са наведеним, у Прилогу В мења се колона „Назив партије“, за партију 1 -  
Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz humane plazme), 250 i.j. i 500 i.j., 
тако да иста сада гласи Koagulacioni faktor VIII (antihemofilni faktor VIII, poreklom iz humane 
plazme), 250 i.j.  
У Прилогу В мења се колона „Јачина лека“, за партију 1 -  тако да иста уместо 250 i.j. и 500 
i.j.  сада гласи 250 i.j.  

3. У делу VI. Конкурсне документације, УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА брише се тачка 3.5. 
Упутства понуђачима која гласи: Понуђач је дужан да за лек који нуди достави исту цену 
уколико исти нуди у две различите партије (за партије 1 и 2). 

 

Пречишћен текст конкурсне документације са прилозима Прилог Б и Прилог В 
конкурсне документације за јавну набавку Лекова за лечење хемофилије за 2018. годину, 
број ЈН 404-1-110/18-37, који садрже горе наведене измене биће објављени на Порталу јавних 
набавки и интернет страници Наручиоца. 
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