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Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 

е-mail: public@rfzo.rs    ПИБ бр. 101288707   мат. бр. 06042945  рач. бр. 840-26650-09 

08/2 број: 404-1-26/17-27 
18.8.2017. године 
 

 
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе Ц 
Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/17-22, 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 следеће измене конкурсне документације за 
јавну набавку Лекова са Листе Ц Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/17-22: 

  

1. На страни 4 одељка II Техничка спецификација, врше се следеће измене: 

a) мења се тачка 2. тако да гласи: „Предмет набавке је обликован у 39 (тридесетдевет) 
партија.“ 

b) брише се тачка 8. 

c) брише се тачка 9. 

d) тачка 10. постаје тачка 8. 

e) тачка 11. постаје тачка 9. 

f) тачка 12. постаје тачка 10. 

2. На страни 20. одељка VI Упутство понуђачима брише се тачка 3.5. 

3. На страни 22. одељка VI Упутство понуђачима мења се тачка 9.1 тако да гласи: „Предмет 
набавке је обликован у 39 (тридесетдевет) партија.“. 

4. У прилогу Б – Техничка спецификација, врше се следеће измене: 

a) мења се назив партије 1 тако да гласи „epoetin alfa – referentni lek“ 

b) за партију 7 - metoksipolietilenglikol - epoetin beta брише се јачина лека 100 mcg 

c) мења се назив партије 32 тако да гласи „infliksimab – referentni lek“ 

d) за партију 33 мења се назив партије, количина РФЗО, Процењена вредност РФЗО, 
Количина СОВО, Процењена вредност СОВО, Укупна количина, Процењена вредност 
по партији, тако да гласи: 

Пар
тија 

Предмет 
набавке 

Фармацеу-
тски облик 

Јачина 
лека 

Једи-
ница 
мере 

Једини-
чна цена 

по 
јединици 

мере 

Коли-
чина 

РФЗО 

Процењена 
вредност 

РФЗО 

Коли-
чина 

СОВО 

Процењена 
вредност 

СОВО 

Укупна 
количи-

на 

Процењена 
вредност по 

партији 

33 
infliksimab 
- biološki 
sličan lek 

prašak za 
koncentrat za 

rastvor za 
infuziju 

100 mg bočica 41.006,50 3.750 153.774.375,00 148 6.068.962,00 3.898 159.843.337,00 

e) брише се партија 34 „infliksimab - za nove pacijente“ 

f) партија 35 постаје партија 34 

g) партија 36 постаје партија 35 

h) партија 37 постаје партија 36 

i) партија 38 постаје партија 37 

j) партија 39 постаје партија 38 

k) партија 40 постаје партија 39. 

5. У прилогу В – Образац 4.1 – Образац понуде, врше се следеће измене: 

a) мења се назив партије 1 тако да гласи „epoetin alfa – referentni lek“ 

mailto:public@rfzo.rs


 
 

2 

 

b) за партију 7 - metoksipolietilenglikol - epoetin beta брише се јачина лека 100 mcg 
c) мења се назив партије 32 тако да гласи „infliksimab – referentni lek“ 

d) за партију 33 мења се назив партије тако да гласи „infliksimab - biološki sličan lek“ и  
Количина, тако да износи 3.898. 

e) брише се партија 34 „infliksimab - za nove pacijente“ 

f) партија 35 постаје партија 34 

g) партија 36 постаје партија 35 

h) партија 37 постаје партија 36 

i) партија 38 постаје партија 37 

j) партија 39 постаје партија 38 

k) партија 40 постаје партија 39 

l) брише се став 11 из упутства за попуњавање Обрасца 4.1. 

  

Пречишћен текст конкурсне документације, измењен прилог Б – Техничка спецификација  и 
измењен прилог В – Образац 4.1 биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. 

Понуђач подноси понуду у складу са пречишћеним текстом конкурсне документације, 
односно у складу са измењеним обрасцем 4.1 – Понуда за јавну набавку. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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