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08/2 број: 404-1-11/16-54
27.9.2016. године
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку лекова за биолошку
терапију за реуматоидни артритис и Crohn- ову болест и лек rituksimab, број 404-1-110/16-11,
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 следећe изменe конкурсне документације за
јавну набавку лекова за биолошку терапију за реуматоидни артритис и Crohn-ову болест и лек
rituksimab, број ЈН 404-1-110/16-11:
1. На страни 2 – Садржај, мења се опис прилога А тако да гласи:
„ПРИЛОГ А – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА/СПИСАК ПАРТИЈА (укупно 1 странa A4
формата)“
2. На страни 2 – Садржај, мења се опис прилога Б тако да гласи:
„ПРИЛОГ Б - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
(укупно 2 странe А3 формата, упутство 1 странe A4 формата )“
3. На страни . у одељку I – Општи подаци о јавној набавци, мења се тачка 2 тако да гласи:
„Предмет јавне набавке обликован је у 7 (седам) партија, наведених у Прилогу А – Техничка
спецификација/Списак партија.“
4. На страни 5, у одељку III – Техничка спецификација, мења се тачка 2 тако да гласи:
„Предмет јавне набавке је обликован у 7 (седам) партија.“
5. На страни 5, у одељку III – Техничка спецификација, мења се тачка 5 тако да гласи:
„Понуда за партију 3 - Infliksimab се може поднети само за лек заштићеног назива који је
обезбеђен у поступку јавне набавке у 2015. години.“
6. На страни 5, у одељку III – Техничка спецификација бришу се тачке 6-11.
7. На странама 5 и 6, у одељку III – Техничка спецификација врше се следеће измене:


Тачка 12 постаје тачка 6



Тачка 13 постаје тачка 7



Тачка 14 постаје тачка 8



Тачка 15 постаје тачка 9

8. На страни 9, у одељку V – Критеријум за доделу уговора, брише се напомена испод тачке 3.
9. На страни 24, у одељку VII – Упутство понуђачима, мења се тачка 8.6 тако да гласи:
„8.6.
Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 6.10.2016.
године до 10,00 часова, без обзира на начин како су послате.“
10. На страни 24, у одељку VII – Упутство понуђачима, мења се тачка 9.1 тако да гласи:
„9.1.
Предметна јавна набавка је обликована у 7 (седам) партија.“
11. На страни 25, у одељку VII – Упутство понуђачима, мења се тачка 15.1 тако да гласи:
„15.1. Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 6.10.2016. године са почетком
у 11,00 часова.“

12. На страни 25, у одељку VII – Упутство понуђачима, мења се тачка 17.2 тако да гласи:
„17.2. Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 6.10.2016.
године до 10,00 часова, без обзира на начин на који су послате.“
13. На страни 36, у одељку IX – Модел уговора, бришу се тачке 3.3 и 3.4.
14. На странама 36 и 37, у одељку IX – Модел уговора, врше се следеће измене:


Тачка 3.5 постаје тачка 3.3



Тачка 3.6 постаје тачка 3.4



Тачка 3.7 постаје тачка 3.5



Тачка 3.8 постаје тачка 3.6



Тачка 3.9 постаје тачка 3.7



Тачка 3.10 постаје тачка 3.8



Брише се напомена испод тачке 3.10

15. У Прилогу А – Техничка спецификација/Списак партија, врше се следеће измене:

Partija

1

2



За партију 1 - rituksimab мења се количина и процењена вредност



За партију 2 - etanercept мења се количина, процењена јединична цена по јединици
мере и процењена вредност



За партију 3 - infliksimab мења се количина и процењена вредност



За партију 4 - adalimumab мења се количина и процењена вредност



За партију 5 - golimumab мења се количина и процењена вредност



За партију 6 - tocilizumab мења се количина и процењена вредност



Партије 7-10 се бришу



Додаје се нова партија 7 – Infliksimab / biološki sličan lek:



Мења се укупна процењена вредност:

Predmet
nabavke

rituksimab

etanercept

Farmaceutski
oblik

Pakovanje i jačina

koncentrat za
rastvor za infuziju

bočica po 10 ml
(100 mg/10 ml)
bočica po 50 ml
(500 mg/50 ml)

prašak i rastvarač
za rastvor za
injekciju
rastvor za
injekciju u
napunjenom
injekcionom
špricu i rastvor za
injekciju u penu
sa uloškom

bočica i napunjen
injekcioni špric po
1 ml (25 mg/1 ml)
napunjen injekcioni
špric sa iglom po 1
ml (50 mg/ml) i pen
sa uloškom, 4 po 1
ml (50 mg/ml)

Količina

Jednica
mere

Procenjena
jedinična
cena po
jedinici
mere

3.650

bočica

25.541,15

93.225.197,50

2.530

bočica

126.121,00

319.086.130,00

UKUPNO ZA PARTIJU

412.311.327,50

3.850

bočica

10.858,57

41.805.494,50

7.870

napunjen
injekcioni
špric i pen
sa uloškom

21.702,80

170.801.036,00

UKUPNO ZA PARTIJU
3

infliksimab

4

adalimumab

prašak za
koncentrat za
rastvor za infuziju
rastvor za
injekciju
u napunjenom
injekcionom
špricu

Procenjena
vrednost po
partiji

212.606.530,50

bočica po 100 mg

3.800

bočica

58.208,10

221.190.780,00

napunjen injekcioni
špric po 0,8 ml (40
mg/0,8 ml)

6.690

napunjen
injekcioni
špric

50.374,80

337.007.412,00

2

5

golimumab

rastvor za
injekciju
u napunjenom
injekcionom
špricu

napunjen injekcioni
špric po 0,5 ml (50
mg/0,5 ml)

880

napunjen
injekcioni
špric

98.580,00

86.750.400,00

870.000

mg

183,64

159.766.800,00

3.140

bočica

40.745,70

127.941.498,00

6

tocilizumab

koncentrat za
rastvor za infuziju

bočica staklena po
4 ml (80 mg/4 ml) и
bočica staklena po
10 ml (200 mg/10
ml) i bočica
staklena po 20 ml
(400 mg/20 ml)

7

infliksimab biološki sličan
lek

prašak za
koncentrat za
rastvor za infuziju

bočica po 100 mg

UKUPNA PROCENJENA PREDNOST



1.557.574.748,00

Мења се напомена 1 испод списка партија тако да гласи:
„Понуда за партију 3 - Infliksimab се може поднети само за лек заштићеног назива
који је обезбеђен у поступку јавне набавке у 2015. години.“



Тачке 2-7 се бришу



Тачка 8 постаје тачка 2



Тачка 9 постаје тачка 3



Тачка 10 постаје тачка 4



Тачка 11 постаје тачка 5

16. У прилогу Б конкурсне документације - образац бр 4.1 - понуда за јавну набавку лекова за
биолошку терапију за реуматоидни артритис и crohn-ову болест и лек rituksimab, који у себи
садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, врше се следеће измене:


У заглављу после речи 25.8.2016. године, додаје се „, и Обавештења о продужењу
рока за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана 26.9.2016.
године,“



Мења се количина за партију 1 - rituksimab, тако да износи 3.650 за ставку 1 и 2.530
за ставку 2.



Мења се количина за партију 2 – etanercept, тако да износи 3.850 за ставку 1 и 7.870
за ставку 2



Мења се количина за партију 3 – infliksimab, тако да износи 3.800



Мења се количина за партију 4 – adalimumab, тако да износи 6.690



Мења се количина за партију 5 – golimumab, тако да износи 880



Мења се количина за партију 6 – tocilizumab, тако да износи 870.000



Бришу се партије 7-10
 Додаје се партија 7 - infliksimab - biološki sličan lek, количине 3.140



Брише се колона X - КОЛИЧИНА О ТРОШКУ ПОНУЂАЧА;



Колона XI ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА постаје Колона X ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА



Колона XII ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА постаје Колона XI ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА



Колона XIII СТОПА ПДВ-а постаје Колона XII СТОПА ПДВ-а



Колона XIV ИЗНОС ПДВ-а постаје Колона XIII ИЗНОС ПДВ-а



Колона XV УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом постаје Колона XIV УКУПНА ЦЕНА СА ПДВом



Испод рока важења понуда додаје се ред „Посебне погодности“
3

17. У упутству за попуњавање обрасца понуде, врше се следеће измене:




Брише се став 2
Брише се начин попуњавања обрасца у делу „Количине“, за партије 7-10
Брише се напомена „Понуђач је дужан да за лек исте ЈКЛ шифре који нуди у више
партија понуди исту јединичну цену.“

Пречишћен текст конкурсне документације, измењен прилог А – Техничка
спецификација и измењен прилог Б конкурсне документације - Образац понуде који у себи
садржи образац структуре цене, који садрже све измене наведене у овом допису биће
објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

57016.88/17
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