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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку лекова са Б Листе лекова,
број ЈН 404-1-110/15-7, 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 лекова са Б
Листе лекова, број ЈН 404-1-110/15-7:
1)

У делу I. Општи подаци о набавци, на страни 3 конкурсне документације, у тачки 3.
Контакт, услед техничке грешке уместо броја факса (011)2053-884 наведен је број факса
(011)2053-764. Сходно наведеном, врши се измена броја факса у тачки 3 на страни 3
конкурсне документације, тако да гласи:
„Факс: (011)2053-884“

2)

У делу VI. Модел оквирног споразума, на страни 21 конкурсне документације, у оквиру
тачке 1.1 иза тачке 1) додају се нове тачке 2) и 3), а досадашња тачка 2) постаје тачка 4),
тачка 3) постаје тачка 5), тачка 4) постаје тачка 6), тачка 5) постаје тачка 7) и тачка 6)
постаје тачка 8). Нове тачке 2) и 3) гласе:
„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 2015. годину, 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),
3) да je Републички фонд за здравствено осигурање, као наручилац, спровео поступак
предметне јавне набавке у име и рачун здравствених установа, из Плана мреже
здравствених установа, у Републици Србији,“

3)

У делу VI. Модел оквирног споразума, на страни 22 конкурсне документације, врши се
измена тачке 2.5 тако да гласи:
„2.5 Укупна уговорена количина лекова зависи од потреба здравствених установа и
може да се разликује од количина наведених у Спецификацији лекова са ценама
(Прилог 2), при чему су здравствене установе обавезне да изврше куповину уговорених
количина.“

4)

У делу VI. Модел оквирног споразума, на страни 24 конкурсне документације, врши се
измена тачке 8.1 тако да гласи:
''8.1 У случају прекорачења уговорног рока испоруке Добављач је дужан да плати Купцу
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности лекова за коју је прекорачио рок
испоруке, за сваки дан закашњења, али не више од 5 % од уговорне вредности тих
лекова. Ако штета пређе износ уговорне казне Купац може да тражи накнаду стварне
штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу.''

5)

У делу VII. Модел уговора, на страни 29 конкурсне документације, врши се измена тачке
8.1 тако да гласи:
„8.1 Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране
може захтевати раскид уговора, под условом, да је своје доспеле уговорне обавезе
извршила у тренутку слања писменог захтева за раскид уговора.“

6)

У прилогу бр. 2 конкурсне документације – Техничка спецификација/списак лекова
додаје се колона „Процењена вредност по партијама“.
Измењен прилог бр. 2 - Техничка спецификација/списак лекова који садржи процењене
вредности по партијама биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца дана 14.01.2015. године.

Пречишћен текст конкурсне документације који садржи све измене наведене у
овом допису биће објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
дана 14.01.2015. године.
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