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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лековa за лечење 
урођених болести метаболизма, број 404-1-110/17-3, 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, из разлога исправки техничких грешака, доноси 
следећe изменe конкурсне документације за јавну набавку Лековa за лечење урођених болести 
метаболизма, број 404-1-110/17-3: 
 
1. У одељку II Техничка спецификација, на страни 4 конкурсне документације, у тачки 5, додаје се 
реченица: 

„Уколико је дозвола за лек истекла и није обновљена, при чему лек може да се нађе у промету у 
складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Сл. Гласник РС“, број 30/10 и 
107/12), понуђач је у обавези да достави копију предатог захтева за обнову дозволе за лек.“ 

 

2. У одељку II Техничка спецификација, на страни 4 конкурсне документације, мења се тачка 7, 
тако да гласи: 

„Понуђач је у обавези да у тренутку потписивања оквирног споразума, а најкасније у року од 10 
(десет) дана од дана потписивања оквирног споразума буде у могућности да испоручи најмање 
10% од укупне количине лекова из оквирног споразума, док ће преосталу количину испоручивати 
сукцесивно, према писменом захтеву Купца, осим за партије 7 и 9. Kао доказ, понуђач доставља 
изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану и оверену печатом.“ 

 

3.   У одељку III конкурсне документације- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА, у оквиру тачке 3, мења се подтачка 3.1, на страни 6 конкурсне документације, тако да 
гласи: 

„Попуњен, печатом оверен и потписан образац Изјаве понуђача дате под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу о испуњености свих услова из тачке 1.1, осим подтачки 4) и 5), и тачке 
1.2, осим подтачке 3), (образац бр. 9 и образац бр. 10 у конкурсној документацији), у складу са 
чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).“ 

 
4.   У одељку III конкурсне документације- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА, у оквиру тачке 3, мења се подтачка 3.9, на страни 6 конкурсне документације тако да 
гласи:  

 „Уколико понуђач не достави доказе наведене под тачком 2.1, 2.8 и 2.9 овог Упутства, испуњеност 
услова из тачке 1.1 подтачке 1) и тачке 1.2 подтачака 1) и 2) овог Упутства, утврдиће се на основу 
података доступних у бази података која се налази на интернет страници Агенције за привредне 
регистре www.apr.gov.rs  и Народне банке Србије www.nbs.rs.“ 

 

5.  У одељку VI конкурсне документације - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, у оквиру тачке 2.1, под g), 
мења се подтачка 4), на страни 19 конкурсне документације, тако да сада гласи: 

„Изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану и оверену печатом да ће бити у могућности да 
испоручи најмање 10% од укупне количине из оквирног споразума у року од 10 дана од дана 
потписивања истог, осим за партије 7 и 9.“ 
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6.  У одељку VI конкурсне документације - УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, у оквиру тачке 3, на страни 
20 конкурсне документације, додаје се тачка 3.5 која гласи: 

„3.5. Понуђач је дужан да за лек који нуди достави исту јединичну цену, уколико исти нуди у 
две различите партије.“ 
 

7.  У одељку VI конкурсне документације- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, у оквиру тачке 7, у подтачки 
7.3, на страни 21 конкурсне документације, након речи „осим образаца бр. 5 и бр. 6“ додаје се и бр. 
9, тако да сада гласи: 

„Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце 
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати и печатом оверавати 
обрасце дате у конкурсној документацији, и у том случају прилажу овлашћење дато том понуђачу, 
осим образаца бр. 5, бр. 6 и бр. 9.“ 
 

8. У одељку VI конкурсне документације- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, на страни 27 конкурсне 
документације, бришу се тачке 24.15 и 24.16, које су, услед техничке грешке, унете испод тачке 
24.18. 

 

9. У Oдељку VII конкурсне документације – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, на страни 30, у 
оквиру тачке 7, мења се подтачка 7.1 тако да гласи: 

„Добављач је у обавези да у року од 10 (десет) дана од дана потписивања оквирног споразума 
буде у могућности да испоручи најмање 10% од укупне количине лекова из оквирног споразума, 
док ће преосталу количину испоручивати сукцесивно, према писменом захтеву Купца, осим за 
партије 7 и 9.“ 
 

10.  У Oдељку VIII конкурсне документације – МОДЕЛ УГОВОРА, на страни 34, у оквиру тачке 4, 
мења се подтачка 4.1 тако да гласи: 

„Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину лекова из члана 2. овог уговора 
испоручивати Купцу према потребама Купца, и то у року од _____ сата /уноси се рок из оквирног 
споразума/.“ 

 

Пречишћен текст конкурсне документације који садржи све наведене измене биће објављен 
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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