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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ 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 следећe изменe конкурсне документације за
јавну набавку Лекова са Ц Листе лекова, број ЈН 404-1-110/16-35:
1. У делу II – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, на страни 4, врши се измена тачке 8, тако да
иста гласи:
„8. Понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 12 месеци од дана испоруке.
Изузетно, за лекове чији је произвођачки рок 12 месеци или краће, рок трајања лека не
може бити краћи од 2/3 произвођачког рока, за шта као доказ понуђач доставља изјаву,
дату на сопственом обрасцу, потписану и оверену печатом.“
2. У Обрасцу бр. 11 - ОВЛАШЋЕЊЕ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА ЛЕК/ПРОИЗВОЂАЧА ЛЕКА ЗА
УЧЕСТВОВАЊЕ ПОНУЂАЧА У ЦЕНТРАЛИЗОВАНОЈ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, на страни 18, се
измена става 2. тачке 4, тако да иста гласи:
„4. испоручивати лекове који су предмет понуде који ће Добављачу у сваком тренутку
омогућити испоруку здравственим установама са роком трајања од најмање 12 месеци од
дана испоруке. Изузетно, за лекове чији је произвођачки рок 12 месеци или краће,
обезбедићемо испоруку лекова чији рок трајања лека не може бити краћи од 2/3
произвођачког рока.“
3. У делу VI – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, на страни 19, врши се измена тачке 2.1. подтачке g)
подброја 1), тако да исти гласи:
„1) изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану и оверену печатом да ће испоручивати
добра са роком трајања од најмање 12 месеци од дана испоруке, односно са роком трајања
од најмање 2/3 произвођачког рока, уколико је произвођачки рок 12 месеци или краће;“
4. У делу VII – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, на страни 31, врши се измена тачке 6.6 тако
да гласи:
„Добављач се обавезује да ће испоручивати лекове са роком трајања од најмање 12
месеци од дана испоруке, односно са роком трајања од најмање 2/3 произвођачког рока,
уколико је произвођачки рок 12 месеци или краће.“
5. У делу VII – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, на страни 32, врши се измена тачке 9.6 тако
да гласи:
„Фонд ће на захтев добављача прихватити квартално умањење банкарске гаранције и то за
износ испоручених добара у претходном кварталу, а највише до вредности од 85%
испоручених добара из овог споразума, о чему ће обавестити Добављача у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема захтева.“
6. У делу VIII – МОДЕЛ УГОВОРА, врши се допуна тачке 2. Предмет уговора тако што се
додаје тачка 2.2 која гласи:

„2.2 Купац је у обавези да изврши куповину уговорених добара и у целости реализује овај
Уговор.“.
Пречишћен текст Конкурсне документације 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 25.7.2016. године.
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