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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку лекова са Листе лекова за
2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и
метронидазол (таблете) број ЈН 404-1-110/14-2, 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 доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку лекова са
Листе лекова за 2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и
вакцина) и метронидазол (таблете) број ЈН 404-1-110/14-2:
1) У делу III. Списак здравствених установа врше се следеће измене:
• на страни 10 конкурсне документације, под тачком 10 – Смедерево, додаје
се следећа здравствена установа: Дом здравља Смедерево, Кнез
Михајлова 51, domzdravljasd.rs
• на страни 12 конкурсне документације, под тачком 13 – Јагодина, брише се
здравствена установа – Здравствени центар Параћин, а додају се следеће
здравствене установе: Општа болница Параћин, Мајора Марка бб и Дом
здравља Параћин, Мајора Марка 10.
• на страни 13 конкурсне документације, под тачком 19 – Крушевац, додаје се
следећа здравствена установа: Дом здравља Др Сава Станојевић, Светог
Саве 49, www.dztrstenik.rs
• на страни 17 конкурсне документације, под тачком 30 – Београд, брише се
следећа здравствена установа: Војно-медицинска академија, Црнотравска
17, www.vma.mod.gov.rs
2) У делу IV. Техничка спецификација врше се следеће измене:
• на страни 24 конкурсне документације, у партији 118 – ''tetanus
imunoglobulin, humani'', мења се количина тако да уместо 631.000 ампула,
тражена количина износи 45.800 ампула.
• на страни 28 конкурсне документације, у партији 176 – '''joheksol i/ili jopromid
i/ili joversol i/ili jobitridol'' мења се фармацеутски облик тако да уместо ''rastvor
za injekciju'' тражени фармацеутски облик је ''rastvor za injekciju/rastvor za
infuziju''.
• на страни 28 конкурсне документације, у партији 178 – ''joheksol i/ili joversol
i/ili jobitridol'' мења се количина тако да уместо 6.898.000, тражена количина
износи 3.100.000 ml.
• на страни 28 конкурсне документације, у партији 179 – ''jopromid'' мења се:
— фармацеутски облик тако да уместо ''rastvor za injekciju'' тражени
фармацеутски облик је ''rastvor za infuziju''.
— количина тако да уместо 3.100.000, тражена количина износи
6.898.000 ml.
3) У складу са изменама наведеним у претходној тачки мења се образац бр. 4.1 –
Понуда за јавну набавку лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Б листе
(осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и метронидазол (таблете).
Понуђач је дужан да понуду достави на измењеном образцу број 4.1 који је
објављен уз овај допис.
4) У делу V. Упутство понуђачима, на страни 32 конкурсне документације, мења се
тачка 5.2 на страни 32 конкурсне документације тако да гласи:

„Фонд може да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2%
од вредности поједине партије (без ПДВ-а) у случају:
а) да понуђач повуче своју понуду за партију током периода важења понуде,
назначеног од стране понуђача у обрасцу за понуду;
б) или ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде за поједину партију од
стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да
потпише оквирни споразум за партију за коју је доставио понуду или не достави
тражено средство обезбеђења за добро извршење посла за ту партију.“
5) У делу VI. Услови за учешће и доказивање испуњености услова, на страни 45
конкурсне документације, брише се тачка 1.2.1. Сходно наведеном, тачка 1.2.2
постаје тачка 1.2.1, а тачка 1.2.3 постаје тачка 1.2.2.
6) У делу VI. Услови за учешће и доказивање испуњености услова, на страни 45
конкурсне документације, мења се тачка 1.2.3, која је постала тачка 1.2.2 након
извршене измене у тачки 5) овог дописа, тако да гласи: ''да за 2014. годину има
закључене уговоре са носиоцима дозвола за стављање лека у промет у Републици
Србији или овлашћење носиоца дозволе на основу којих је овлашћен да продаје
лекове за које доставља понуду.''
7) У делу VI. Услови за учешће и доказивање испуњености услова, на страни 47
конкурсне документације, мења се тачка 2.10 тако да гласи: ''Попуњен, печатом
оверен и потписан образац Изјаве понуђача о закљученим уговорима са носиоцима
дозвола за стављање лека у промет (образац бр.7 у конкурсној документацији) или
писмо ауторизације носиоца дозволе за лек којим се понуђач овлашћује да продаје
лекове за које доставља понуду.''

