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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе лекова, број ЈН 404-

1-110/20-2, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 
 
 

У складу са додатним појашњењeм број 404-1-2/20-23 од 16.04.2020. године, као и члану 63. 
став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија 
наручиоца доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе лекова, 
број ЈН 404-1-110/20-2, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12, 14/15 и 68/15): 
 

1. У делу I Конкурсне документације - ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

- на страни 3, мења се тачка 5., тако да сада гласи: 

„5. Оквирни споразум се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана 
потписивања, изузев за партију 19 - adalimumab, за коју се оквирни споразум закључује на 
период од 6 (шест) месеци од дана потписивања.“ 

2. У делу II Конкурсне документације - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

- на страни 4, мења се тачка 3. тако да сада гласи: 

„3 Количине добара наведених у Прилогу Б – Teхничка спецификација/Списак партија су 
оквирне количине за потребе здравствених установа наведених у Прилогу А – Списак 
здравствених установа и то за период од 12 (дванаест) месеци, односно, за период од 6 
(шест) месеци за партију 19. Наведене количине представљају минимум количина за које 
понуђачи гарантују да ће испоручити здравственим установама, у складу са њиховим 
потребама.“ 

- - на страни 4, мењају се тач. 10. и 11. тако да сада гласе: 

„10. За  партију 8, за лек sevofluran понуђач  је  у  обавези да обезбеди  испариваче које ће 
дати на коришћење без накнаде здравстеној установи (реверс), регистроване код 
Агенције за лекове и медицинска средства, који ће бити компатибилни са понуђеним 
паковањем лека (боци) и безбедни за употребу на расположивим апаратима за анестизују, 
односно у случају потребе, брзу и ефикасну замену постојећих вапоризера, а најкасније у 
року од осам (8) дана од дана пријема писаног захтева здравствене установе, за шта као 
доказ, понуђач доставља изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране 
овлашћеног лица понуђача.“ 

 „11. Такође, за партију 8, за лек sevofluran понуђач је у обавези да изврши замену  
неисправних вапоризера датих на коришћење здравственој установи без накнаде, на 
основу образложеног писаног захтева здравствене установе, за шта као доказ понуђач 
доставља изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица 
понуђача.“ 

3. У делу V Конкурсне документације - ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ: 

- на страни 20, у Обрасцу бр. 11 - Овлашћење носиоца дозволе за лек за учествовање 
понуђача у централизованој јавној набавци, тачка 5. као и став 3 у напомени, бришу се. 
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4. У делу V Конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА: 

- на страни 21, под g) документацију наведену у одељку II – Техничка спецификација, мењају 
се тач. 4) и 5) тако да сада гласе: 

„4) Изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача 
да ће у случају закључења оквирног споразума, благовремено обезбедити испариваче 
које ће дати на коришћење без накнаде здравстеној установи (реверс), регистроване код 
Агенције за лекове и медицинска средства, који ће бити компатибилни са понуђеним 
паковањем лека (боци) и безбедни за употребу на расположивим апаратима за анестизују, 
односно у случају потребе, брзу и ефикасну замену постојећих вапоризера, а најкасније у 
року од осам (8) дана од дана пријема писаног захтева здравствене установе, за партију 8-
sevofluran.“ 

„5) Изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану од стране овлашћеног лица понуђача 
да ће у случају закључења оквирног споразума, благовремено извршити замену 
неисправних вапоризера датих на коришћење здравственој установи без накнаде, на 
основу образложеног писаног захтева здравствене установе, за партију 8- sevofluran.” 

5. У делу VII Конкурсне документације – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА: 

- на страни 32, у члану 2 - Предмет Споразума, мења се тачка 2.3., тако да сада гласи: 

„2.3 Овај оквирни споразум се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана 
потписивања, односно, на период од 6 (шест) месеци од дана потписивања за партију 19-
adalimumab.“ 

- на страни 33, у члану 3 - Права и обавезе фонда и добављача, у тачки 3.2., мењају се подтачке 
10) и 11), тако да сада гласе: 

„10) Добављач се обавезује да ће за лек sevofluran благовремено обезбедити, односно 
дати на коришћење без накнаде (реверс) испариваче, регистроване код Агенције за 
лекове и медицинска средства, који ће бити компатибилни са понуђеним паковањем лека 
(боци) и безбедни за употребу на расположивим апаратима за анестизују, односно у 
случају потребе, брзу и ефикасну замену постојећих вапоризера, а најкасније у року од 
осам (8) дана од дана пријема писаног захтева здравствене установе.“, 

- „11) Добављач се обавезује да ће за лек sevofluran, благовремено извршити замену 
неисправних вапоризера датих на коришћење, на основу образложеног писаног захтева 
здравствене установе.“ 

6. У делу VII - МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ДОБРА ЗА ОСИГУРАНА ЛИЦА ФОНДА: 

- на страни 40, у члану 4 – Испорука, мењају се тач. 4.4. и 4.5., тако да сада гласе: 

„4.4. Добављач је у обавези да за лек sevofluran, благовремено обезбеди замену 
неисправних вапоризера, датих на коришћење, на основу образложеног писаног захтева 
здравствене установе.“ 

 „4.5. Добављач је у обавези да за лек sevofluran благовремено обезбеди, односно да на 
коришћење без накнаде (реверс) испариваче, регистроване код Агенције за лекове и 
медицинска средства, који ће бити компатибилни са понуђеним паковањем лека (боци) и 
безбедни за употребу на расположивим апаратима за анестизују, односно у случају 
потребе, брзу и ефикасну замену постојећих вапоризера, а најкасније у року од осам (8) 
дана од дана пријема писаног захтева здравствене установе.“  
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7. У Прилогу Б Конкурсне документације – ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА: 

- за партију 19 – adalimumab, у колони „количина“, мења се количина предметног лека тако да 
уместо 17.288 јединица мере, сада гласи 8.644 јединица мере; 

8. У прилогу В Конкурсне документације – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БР. 4.1., врши се измена у 
складу са изменом у тачки 7. ове Измене. 

 

  Пречишћен текст конкурсне документције, измењен Прилог Б – Техничка спецификација 
као и Прилог В - OБРАЗАЦ БР. 4.1, за јавну набавку Лекови са Листе лекова, број ЈН 404-1-110/20-
2, биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 
 
 
 
 
 
 


