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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекова за лечење мултипле 

склерозе, број ЈН 404-1-110/19-97, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 

У складу са додатним појашњењем број 404-1-93/19-11 од 04.02.2020. године, Комисија 
наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Лековa за лечење 
мултипле склерозе, број ЈН 404-1-110/19-97, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15): 
 
 1. У делу IV. Конкурсне документације – КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 

- на страни 8, у тачки 1., мења се став 2, тако да гласи: 

„Под најнижом понуђеном ценом, подразумева се најнижа понуђена годишња цена 
терапије за осигурана лица РФЗО, која се израчунава применом следеће формуле:“ 

 
2. У делу VI Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА: 
 
- на страни 22, у тачки 3 – Цена у понуди, брише се тачка 3.4.  

 3. У делу VII Конкурсне документације – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: 

 - на страни 34, у члану 8., мења се тачка 8.1. тако да гласи: 

„8.1. У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу 
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара 
испоручених са закашњењем. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може да тражи 
накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор.“ 

4. У делу IX Конкурсне документације – МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ДОБРА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ 
ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА ЗА КОЈЕ КУПАЦ НЕМА ЗАКЉУЧЕН УГОВОР О ПРУЖАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА СА ФОНДОМ: 

- на страни 35, у члану 5., мења се тачка 5.1, тако да сада гласи: 

„5.1 У случају прекорачења уговореног рока испоруке, Добављач је дужан да плати Купцу 
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности без ПДВ-а предметног добра за које је 
прекорачио рок испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5% вредности добара 
испоручених са закашњењем.“ 

5. У Прилогу Б Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

  - Мења се назив колоне „Количина“, тако да сада гласи  “Количина за осигурана лица 
РФЗО“; 

  - Поред измењене колоне “Количина за осигурана лица РФЗО“, додаје се нова колона 
„Количина за неосигурана лица“ и у исту се уписују количине за неосигурана лица по партијама и 
то: 

 за партију 1 - interferon beta 1а јачине 44 mcg – 325 кутија 

 за партију 2 - interferon beta 1a јачине 30 mcg – 65 кутија 
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 за партију 3 - interferon beta 1b – 360 кутија 

 за партију 4 - glatiramer acetat јачине 40 mg – 130 кутија и  

 за партију 5 – glatiramer-acetat јачине 40 mg – 65 кутија 
 

- Мења се назив колоне „Процењена вредност по партијама без ПДВ-а“, тако да сада 
гласи: „Процењена вредност по партијама без ПДВ-а - осигурана лица РФЗО“; 

 - Поред измењене колоне „Процењена вредност по партијама без ПДВ-а - осигурана лица 
РФЗО“, додаје се колона „Процењена вредност по партијама – неосигурана лица“ и следеће 
вредности по партијама:  

 за партију 1 - interferon beta 1а јачине 44 mcg – 28.651.122,50 

 за партију 2 - interferon beta 1a јачине 30 mcg – 4.647.539,00 

 за партију 3 - interferon beta 1b – 360 кутија - 29.807.388,00 

 за партију 4 - glatiramer acetat јачине 40 mg – 6.788.405,00 

 за партију 5 – glatiramer-acetat јачине 40 mg – 3.365.011,00 
 

- У делу „Укупно без ПДВ-а“, мења се назив реда тако да сада гласи: „Укупно без ПДВ-а – 
осигурана лица РФЗО“; 

- Додаје се нов ред „Укупно без ПДВ-а – неосигурана лица“ као и вредност у износу од 
73.259.465,50; 

- Додаје се нов ред „Укупно без ПДВ-а (осигурана и неосигурана лица)“ и вредност у 
износу од 973.342.318,00. 
 

  6. У складу са изменама наведеним у тачки 5. ове измене Конкурсне документације, врши се 
измена Прилога В Конкурсне документације – ОБРАЗАЦ БР. 4.1 – понуда за јавну набавку, Лекови за 
лечење лица која нису осигурана код РФЗО, који у себи садржи образац структуре цене са упутством 
како да се попуни, на следећи начин: 

  - мења се назив колоне „Количина о трошку Фонда“, тако што се додаје напомена у 
загради која гласи „(за осигурана лица РФЗО)“, 

  - иза измењене колоне „ Количина о трошку Фонда (за осигурана лица РФЗО)“, додаје се 
нова колона „Количина за неосигурана лица“ и количине наведене у тачки 5. ове измене 
Конкурсне документације, 

  - У називима колона „Укупна цена без ПДВ-а“, „Износ ПДВ-а“ и „Укупна цена са ПДВ-ом“, 
додаје се напомена у загради (за осигурана лица РФЗО)“,  

  - Иза измењене колоне „Укупна цена са ПДВ-ом (за осигурана лица РФЗО)“, додају се три 
нове колоне које гласе: 

  - „Укупна цена без ПДВ-а - неосигурана лица“ 

  - „Износ ПДВ-а – неосигурана лица“ и  

  „Укупна цена са ПДВ-ом – неосигурана лица“. 

 

Пречишћен текст конкурсне документције, измењени Прилог Б – Техничка спецификација 
као и Прилог В - OБРАЗАЦ БР. 4.1 – понуда за јавну набавку Лекови за лечење лица која нису 
осигурана код РФЗО, број ЈН 404-1-110/19-98, биће објављени на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 Сагласни: 

_____________________ 

Оливера Ђурић 

_____________________ 

Марија Атанасијевић 


