Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rfzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09
08/2 број: 404-1-33/16-35
21.7.2016. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Изменe и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе Б и
Листе Д Листе лекова, број ЈН 404-1-110/16-34, 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 следећу измену конкурсне документације за јавну набавку
Лекова са Листе Б и Листе Д Листе лекова, број ЈН 404-1-110/16-34:
1. У Конкурсној документацији, на страни 18, у ставу 2. Напомене Обрасца број 11 - ОВЛАШЋЕЊЕ
НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК/ПРОИЗВОЂАЧА ЛЕКА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У
ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ мења се ред речи тако да исти гласи: „У случају да се нуди
више лекова истог носиоца дозволе за лек/произвођача лека, образац прилагодити броју партија за
сваког носиоца дозволе за лек/произвођача лека.“
2.

У делу VII – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА врше се следеће измене:


додаје се нова тачка 5.5. која гласи:
„5.5. Уколико током трајања оквирног споразума Добављач достави Фонду захтев за умањење цене
лека који је предмет овог споразума, ценом из овог споразума сматраће се цена лека из захтева
Добављача, о чему ће бити закључен анекс оквирног споразума.“
Досадашња тачка 5.5. постаје тачка 5.6.;


врши се измена тачке 9.6, тако да иста гласи:

„9.6. Наручилац ће на зaхтев добављача прихватити квартално умањење банкарске гаранције и то за
износ испоручених добара у претходном кварталу, а највише до вредности од 85% испоручених
добара из овог споразума, о чему ће обавестити Добављача у року од 15 (петнаест) дана од дана
пријема захтева.“
3.

У делу VIII – МОДЕЛ УГОВОРА врше се следеће измене:


додаје се тачка 2.2. која гласи:
„Купац је у обавези да изврши куповину уговорених добара и у целости реализује овај уговор.“;

додаје се нова тачка 3.7. која гласи:
„3.7. Уколико током трајања овог уговора Добављач достави Фонду захтев за умањење цене лека који
је предмет овог уговора, ценом из овог уговора сматраће се цена лека из захтева Добављача, о чему
ће бити закључен анекс уговора, а након закључења анекса оквирног споразума.“
Досадашња тачка 3.7. постаје тачка 3.8.
4. У Прилогу В Конкурсне документације - Образац број 4.1 - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА
СА ЛИСТЕ Б И ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА, КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА
УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ врше се следеће измене:

У наставку, поред реченице „Рок испоруке износи _________________ од дана пријема писменог
захтева купца.“, додаје се следеће: „Рок испоруке износи _________________ од дана добијања
законом неопходне документације за промет нерегистрованих лекова. (овај рок испоруке попуњава

понуђач који нуди лек са Д Листе лекова за партије 18, 21, 24, 47, 52, 65, 130, 131, 132, 145, 149, 150,
153, 167, 168, 210, 312, 340, 355, 360 и 375)“;


У Упутству за попуњавање обрасца број 4.1 врше се следеће измене:

- мења се став 6, тако да исти гласи:„ Рок испоруке се уноси у сатима, при чему не може бити дужи од
72 h, oд дана пријема писменог захтева купца. Рок испоруке од дана добијања законом предвиђене
документације за промет нерегистрованог лека се уноси у сатима, при чему не може бити дужи од 72
h, а овај рок испоруке дужан је да унесе понуђач који доставља понуду за лек са Д Листе лекова за
партије 18, 21, 24, 47, 52, 65, 130, 131, 132, 145, 149, 150, 153, 167, 168, 210, 312, 340, 355, 360 и 375.“;
- додаје се став 10. који гласи: „Понуђач, за једну партију, може да понуди један или више заштићених
назива. За сваки од понуђених заштићених назива понуђач је дужан да унесе тражене податке
(заштићени назив лека и произвођача).“
Понуђач је дужан да уз понуду достави измењен образац број 11 - ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА
ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК/ПРОИЗВОЂАЧА ЛЕКА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ
ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, који је објављен уз овај допис.
Измењен прилог В - Образац број 4.1 - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ Б И
ЛИСТЕ Д ЛИСТЕ ЛЕКОВА, КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ
КАКО ДА СЕ ПОПУНИ биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници
Наручиоца дана 21.7.2016. године.
Пречишћен текст Конкурсне документације који садржи све измене биће објављени на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 21.7.2016. године.
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