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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку вакцина за обавезну 
имунизацију, број ЈН 404-1-110/15-9, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/12) 
   

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12), наручилац врши следеће измене конкурсне документације за јавну набавку вакцина за 
обавезну имунизацију, број ЈН 404-1-110/15-9: 

 
1) У делу I. Општи подаци о набавци, на страни 3 конкурсне документације, у тачки 3. 

Контакт, додаје се нови став који гласи: 
 
„Радно време Републичког фонда за здравствено осигурање је од 07:30 до 15:30 часова.“ 
 

2) У делу III. Техничка спецификација, на страни 5 конкурсне документације, у тачки 9 додаје 
се следеће: 

„У наведеној изјави понуђач је у обавези да наведе рок трајања понуђених добара која ће 

бити испоручена за квартал од 01.04-30.06.2015. године, односно од 01.07-30.09.2015. године 

(за добра за која није предвиђена испорука за квартал од 01.04-30.06.2015. године), а који не 

може бити мањи од 12 (дванаест) месеци од дана испоруке, односно 6 (шест) месеци од дана 

испоруке за партију 2.“ 

3) У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 14 конкурсне документације, у оквиру тачке 21. 
Додатне информације и објашњења у вези са припремањем понуде, додаје се тачка 21.6 
која гласи: 
 
„21.6 Захтеви примљени након истека радног времена сматраће се примљеним првог 
наредног радног дана.“ 
 

4) У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 14 конкурсне документације, у оквиру тачке 23. 
Критеријум за доделу уговора, мења се тачка 23.2 тако да гласи: 
 

„23.2 Резервни елемент критеријума, у смислу члана 84. став 4. Закона о јавним 

набавкама, јесте  рок трајања понуђеног добра и то количине која ће бити испоручена за 

квартал од 01.04-30.06.2015. године, односно 01.07-30.09.2015. године (за добра за која 

није предвиђена испорука за квартал од 01.04-30.06.2015. године). Наручилац ће 

доделити оквирни споразум понуђачу који понуди дужи рок трајања предметног добра.“ 

5) У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 15 конкурсне документације, у оквиру тачке 26. 
Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача, у тачки 26.2 додаје се 
следеће: 

„Захтеви примљени након истека радног времена сматраће се примљеним првог 

наредног радног дана.“ 
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6) У делу VI. Модел оквирног споразума, на страни 26 конкурсне документације, у оквиру 
тачке 9. Уговорна казна, мења се тачка 9.1 тако да гласи: 
„9.1 У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати 
Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“  уговорну казну у износу 
од 0,5% од вредности вакцина испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења, али 
не више од 5 % од вредности вакина испоручених са закашњењем. Ако штета пређе износ 
уговорне казне Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“  може да 
тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу “ 
 

7) У делу VII. Модел уговора, на страни 31 конкурсне документације, у оквиру тачке 6. 
Уговорна казна, мења се тачка 6.1 тако да гласи: 
„6.1 У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати 

Институту уговорну казну у износу од 0,5% од вредности вакцина испоручених са 

закашњењем, за сваки дан закашњења, али не више од 5% од вредности вакина 

испоручених са закашњењем.“ 

8) У прилогу бр. 1 конкурсне документације – Списак здравствених установа са расподелом 

за квартале од 01.04-30.06.2015. и  од 01.07-30.09.2015. додаје се расподела и за квартал 

од 01.10-31.12.2015. године. Сходно наведеном, мења се и назив прилога тако да гласи: 

Списак здравствених установа са расподелом за 2015. годину. 

9) У прилогу бр. 2 конкурсне документације – Техничка спецификација/списак лекова додаје 
се колона – Процењена вредност по партијама. 
 

 

Пречишћен текст конкурсне документације, измењен прилог бр. 1 – Списак 
здравствених установа са расподелом за 2015. годину и измењен прилог бр. 2 - Техничка 
спецификација/списак лекова који садрже све измене наведене у овом допису биће 
објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 11.02.2015. 
године. 
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