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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Изменe и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Ц Листе лекова
за период од 6 месеци, број ЈН 404-1-110/15-98, 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), Наручилац врши измену конкурсне документације за јавну набавку лекова са Ц Листе
лекова за период од 6 месеци, број ЈН 404-1-110/15-98:
1. У Обрасцу бр. 9 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 77. СТАВ 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ БР. 124/15, 14/15 И 68/15), врше се следеће измене:


у 1. ставу након текста „/назив понуђача или члана групе понуђача/“ додаје се текст: „у
поступку јавне набавке Лекови са Ц Листе лекова за период од 6 месеци, бр. 404-1-110/1598,“;



поред наведених обавезних услова из Одељка III – Услови за учешће и доказивање
испуњености услова, додаје се;

„II Додатни услов из одељка III – Услови за учешће и доказивање испуњености услова“


мења се напомена тако да гласи: „Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће исти
попунити, потписати и печатом оверити.“;

2. У Обрасцу бр. 10 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 77. СТАВ 4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ
НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ БР. 124/15, 14/15 И 68/15), врше се следеће измене:


у 1. ставу након текста „/назив понуђача или члана групе понуђача/“ додаје се текст: „у
поступку јавне набавке Лекови са Ц Листе лекова за период од 6 месеци, бр. 404-1-110/1598,“;



брише се други додатни услов „ - уколико није покренут поступак стечаја или ликвидације“;



мења се напомена тако да гласи: „Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац
попуњава, потписује и печатом оверава/ју онај члан/ови групе понуђача који испуњава/ју
горенаведени услов.“;

3. У одељку VI - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, у тачки 24. врше се следеће измене:


мења се тачка 24.13. тако да гласи: „Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већи од 120.000.000,00
динара, подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 120.000,00 динара.



додаје се тачка 24.14 тако да гласи „Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања
понуда, подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у

износу од 0,1 % збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно
понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако је та вредност већа од
120.000.000,00 динара“.


тачка 24.14 постаје тачка 24.15;



тачка 24.15 постаје тачка 24.16.

Пречишћен текст конкурсне документације, који садржи горе наведене измене и допуне, биће
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 17.11.2015.
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