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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
 
Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку лекова за лечење 
хемофилије, број ЈН 404-1-110/15-11, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/12 и 14/15) 
   
 
 

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12 и бр. 14/15), наручилац врши следеће измене конкурсне документације за јавну набавку 
лекова за лечење хемофилије, број ЈН 404-1-110/15-11: 

 
1) У делу III - Техничка спецификација, на страни 6. конкурсне документације, мења се 

Напомена, тако да гласи: 
'' Напомена: Документа наведена под ред. бр. 1, 3, 4, 5, 6 и 7 се могу доставити  на 

страном језику.'' 
 

2) У делу IV – Упутство понуђачима , на страни 8 конкурсне документације, у оквиру тачке 3. – 
Цена у понуди, мења се тачка 3.3. тако да гласи: 
„3.3. Посебне попусте и погодности неће бити узимане у обзир приликом примене 
критеријума за доделу уговора“. 
 

3) У делу IV – Упутство понуђачима , на страни 11 конкурсне документације, у оквиру тачке 
14. – Измене, допуне и опозив понуде, мења се тачка 14.4. тако да гласи: 
„14.4. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да мења своју понуду. У 
случају да након истека рока за подношење понуда, понуђач повуче своју понуду, 
Наручилац ће активирати средство обезбеђења у складу са тачком 6.2 овог 
Упутства. Понуђач је одговоран за сваку штету коју Наручилац претрпи у случају 
опозива понуде након истека рока за подношење понуда.“ 
 

4) У делу VI – Mодел оквирног споразума, на страни 22. конкурсне документације, у оквиру 
тачке 1.1 – Уводне напомене и констатације, мења се подтачка 2.) тако да гласи: 
„ 2) да Републички фонд за здравствено осигурање има обавезу да, за потребе 
здравствених установа са којима има закључен уговор о пружању здравствене 
заштите, спроведе поступак јавне набавке лекова за лечење хемофилије, а сходно 
чл. 17б Уредбе о ланирању и врсти роба и услуга за које се спроводе 
централизоване јавне набавке ("Сл.гласник РС", бр. 29/13, 49/13, 51/13-испр. 86/13, 
49/13, 119/14),'' 
 

5) У делу VI – Mодел оквирног споразума, на страни 25. конкурсне документације, у оквиру 
тачке 6 – Квалитет и количине, после тачке 6.6, додаје се нова тачка 6.7. тако да гласи: 

‘’ 6.7. Добављач се обавезује да испоручује лекове: 

6.7.1 . који су безбедни у погледу  преноса од трансмисионих вирусних болести 

у складу са важећом Европском или Америчком Фармакопејом  

6.7.2 . за које је изршена анализа супстанце од стране Агенције за лекове и 

медицинска средства Србије 
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6.7.3 . за које поседује Сертификат анализе супстанце од стране произвођача 

6.7.4 . који имају GMP и GLP; 

6.7.5 . за које поседује потврду произвођача  о пореклу плазме (осим за партију 

2 и 6) 

6.7.6 . за које поседује потврду произвођача o високoм степену пречишћености 

лека у складу са важећом Европском или Америчком Фармакопејом.'' 

 
6) У обрасцу бр. 4 – Понуда за јавну набавку лекова за лечење хемофолије, бр. 404-1-110/15-

11, у уводном делу се мења наведени датум објаве Позива за подношење понуде на 
Порталу јавних набавки, тако да уместо 5.3.2014. године, сада стоји 5.3.2015. године. 

 
7) У прилогу бр. 1 конкурсне документације – Списак здравствених установа, после ред. бр 

26 (Филијала Грачаница) додаје се нови ред. бр. 27 (Филијала Смедерево са две 
здравствене установе). 

 
8) У прилогу бр. 3 конкурсне документације – Образац понуде (Образац 4.1) додаје се део у 

коме понуђачи могу исказати погодности. 
 
9) Будући да је дошло до измена и допуна Закона о јавним набавкама, као и да су исте 

објављене у Сл. Гласнику Републике Србије бр. 14/15, исто ће бити наведено у 
пречишћеној конкурсној докуметацији  и то на местима на којима је то пропуштено да се 
наведене приликом позивања на напред наведени Закон. 

 
 
 

Пречићшен текст конкурсне докуметације и прилози бр. 1 и бр. 3 конкурсне 
докуметације, који садрже горе наведене измене, биће објављени на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца дана 27.03.2015. године. 
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