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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку цитостатика са Б Листе 
лекова, број ЈН 404-1-110/15-5, 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 
цитостатика са Б Листе лекова, број ЈН 404-1-110/15-5: 

 
1) У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 8 конкурсне документације мења се тачка 7. 

Обезбеђење за добро извршење посла, тако да гласи: 
 

„7. Обезбеђење за добро извршење посла 

7.1 Изабрани понуђач је обавезан да приликом потписивања оквирног споразума или у року од 

10 дана од обостраног потписивања, достави неопозиву, безусловну, плативу на први позив 

и без права протеста, банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 3% од 

укупне вредности оквирног споразума, за партије за које потписује оквирни споразум. 

7.2 Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити оригинал и остаће на снази са 

роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења оквирног 

споразума. Уколико се за време трајања оквирног споразума продуже рокови за извршење 

обавеза из оквирног споразума и уговора закључених на основу оквирног споразума, 

обавеза је добављача да обезбеди продужење важења банкарске гаранције и то најмање 

за број дана за који је продужен рок за извршење обавеза из оквирног споразума. 

7.3 Уколико је изабрани понуђач лице које се налази на списку негативних референци који води 

Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. ЗЈН-а, а који има негативну референцу за 

предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, дужан је да у тренутку 

закључења оквирног споразума или у року од 10 дана од обостраног потписивања, преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, безусловну и плативу на први 

позив у висини од 10%, од укупне вредности оквирног споразума, са роком важности који је 

40 (четрдесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
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7.4 Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 

рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг), додељен 

од стране рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је 

објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи 

регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије 

од вредности и тржишта (Еurоpеаn Sеcuritiеs аnd Маrkеts Аuthоritiеs – ЕSМА) - члан 14. став 

4. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 29/13 и 104/13).  

7.5 Фонд ће уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не 

извршава обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирном споразумом и уговором 

закљученим на основу оквирног споразума.“ 

 
2) Сходно измени у тачки 1) овог дописа врши се измена тачака 9.1, 9.2 и 9.3 у делу VI. 

Модел оквирног споразума, на страни 24 конкурсне документације, тако да гласе: 
 

„9.1 Банкарску гаранцију за добро извршење посла Добављач мора да поднесе Фонду 

приликом потписивања оквирног споразума, односно најкасније у року од 10 дана од 

обостраног потписивања оквирног споразума, у висини од 3% од укупне вредности 

оквирног споразума. 

9.2 Банкарска гаранција из става 1. овог члана мора бити оригинал и издата са роком важења 

не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења оквирног споразума из тачке 2.3. 

овог споразума.  

9.3  Уколико се за време трајања оквирног споразума продуже рокови за извршење обавеза из 

оквирног споразума и уговора закључених на основу оквирног споразума, обавеза је 

Добављача да обезбеди продужење важења банкарске гаранције и то најмање за број 

дана за који је продужен рок извршења обавеза.“ 

3) У делу VI. Модел оквирног споразума, на страни 23 конкурсне документације,  иза тачке 5.2 
додаје се нова тачка 5.3, а досадашња тачка 5.3 постаје тачка 5.4. Нова тачка 5.3 гласи: 

„5.3 Уколико се, током трајања овог споразума, цена за лек који је предмет овог споразума 

увећа на Листи лекова за износ преко 5 процената у односу на цену утврђену Правилником о 

Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања 

(“Службени гласник РС” бр. 123/14 и 136/14), Добављач има право на увећање цене из 

споразума и то за проценат који представља разлику између процента увећања цене лека и 5 

процената.“ 

4) Сходно измени у тачки 3) овог дописа врши се измена у делу VII. Модел уговора, на страни 
28 конкурсне документације, у тачки 3. Цена и плаћање, иза тачке 3.3  додаје се нова тачка 
3.4, а досадашња тачка 3.4 постаје тачка 3.5. Нова тачка 3.4 гласи:  
 
„3.4 Уколико се цена за лек који је предмет овог уговора увећа на Листи лекова за износ преко 
5 процената у односу на цену утврђену Правилником о Листи лекова који се прописују и 
издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (“Службени гласник РС” бр. 
123/14 и 136/14), Добављач има право на увећање цене из уговора и то за проценат који 
представља разлику између процента увећања цене лека и 5 процената само и под условом 
да је претходно измењена цена из оквирног споразума.“  

5) У делу V. Услови за учешће и доказивање испуњености услова, на страни 19 конкурсне 

документације, мења се тачка 2.7 тако да гласи: 

„2.7 Решење Министарства здравља о испуњавању услова за промет лековима на велико које 
обухвата и промет добара који су предмет ове јавне набавке или Решење Министарства 
здравља о испуњавању услова за производњу лека који је предмет јавне набавке у случају да 
понуду подноси произвођач тог лека.“  



 
 

Пречишћен текст конкурсне документације који садржи све измене наведене у 
овом допису биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 
дана 30.12.2014. године. 
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