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ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Изменa конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Б и Д Листе лекова, за
период од 6 месеци: Парентерална исхрана и додаци исхрани, број 404-1-110/15-96, 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), Koмисија наручиоца врши измену конкурсне документације за јавну набавку
Лекови са Б и Д Листе лекова, за период од 6 месеци: Парентерална исхрана и додаци исхрани,
број 404-1-110/15-96:
1. У Обрасцу бр. 9 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 77. СТАВ 4. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ БР. 124/15, 14/15 И 68/15), врше се следеће
измене

-



у 1. ставу након текста „/назив понуђача или члана групе понуђача/“ додаје се текст: „у
поступку јавне набавке Лекови са Б и Д Листе лекова, за период од 6 месеци:
Парентерална исхрана и додаци исхрани, бр. 404-1-110/15-96“;



поред наведених обавезних услова из Одељка III – Услови за учешће и доказивање
испуњености услова, додаје се;

„II Додатни услов из одељка III – Услови за учешће и доказивање испуњености услова и то:
да се не налази у поступку стечаја или ликвидације;“

2. У Обрасцу бр. 10 – ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 77. СТАВ 4. ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ БР. 124/15, 14/15 И 68/15), врше се следеће
измене:


у 1. ставу након текста „/назив понуђача или члана групе понуђача/“ додаје се текст: „у
поступку јавне набавке Лекови са Б и Д Листе лекова, за период од 6 месеци:
Парентерална исхрана и додаци исхрани, бр. 404-1-110/15-96“;



брише се други додатни услов „ - уколико није покренут поступак стечаја или
ликвидације“;

3. У прилогу Б конкурсне документације- Техничка спецификација/ списак лекова, за партију 10ulje soje prečišćeno 20%/ ulje soje, rafinisano, trigliceridi, srednje dužine lanca 20%, 250 ml, врши се
измена процењене вредности, тако да гласи:

1

Партија

10

Назив
партије

ulje soje
prečišćeno
20%/ulje
soje,
rafinisano,
trigliceridi,
srednje
dužine
lanca
20%, 250
ml

Фармацеутски
облик

emulzija za
infuziju

Јачина/концентрација
лека

Јединица
мере

250 ml (20%) / 250 ml
(100 g/1l + 100 g/1l)

Plastična
kesa/boca
staklena

Количина

5

Процењена
вредност
по партији

3.435,50

Ознака
ОРН-а

33600000фармацеутс
ки
производи

Пречишћен текст конкурсне документације, који садржи горе наведене измене и
допуне и измењен Прилог Б- техничка спецификација/списак лекова, биће
објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
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