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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Ц Листе лекова, број
404-1-110/16-35, 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 Ц Листе лекова, број ЈН 404-1-110/16-35:
У Конкурсној документацији, на страни 18, врши се измена у ставу 2, тачка 4 Обрасца број
11 - ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК/ПРОИЗВОЂАЧА ЛЕКА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ
ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, тако да исти гласи: „4. испоручивати
лекове који су предмет понуде који ће Добављачу у сваком тренутку омогућити испоруку
здравственим установама са роком трајања не краћим од 12 месеци“.
У истом Обрасцу, у Напомени у ставу 2 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.
У Прилогу В - Образац број 4.1 - ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ Ц
ЛИСТЕ ЛЕКОВА, КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА
СЕ ПОПУНИ, врши се измена тако што се у наставку, поред реченице „Rok isporuke iznosi
_________________ od dana prijema pismenog zahteva kupca, додаје следеће: „Rok isporuke iznosi
_________________ od dana dobijanja zakonom neophodne dokumentacije za promet neregistrovanim
lekovima. (овај рок испоруке попуњава понуђач који нуди лек са Д Листе лекова за партију 7).“
У Упутству за попуњавање обрасца број 4.1 врши се измена става 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, односно од дана добијања законом предвиђене документације за промет
нерегистрованог лека.“
Пречишћен текст Конкурсне документације и измењен прилог В - Образац бр. 4.1 –
Понуда за јавну набавку Лекова са Ц Листе лекова који садрже све измене наведене у овом
допису биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана
19.07.2016. године.
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