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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 
Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку лекова са Листе лекова за 
2014. годину: лекови са Ц листе (осим лекова за лечење мултипле склерозе), број ЈН 404-
1-110/14-3, 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 Ц листе (осим лекова за лечење мултипле склерозе), 
број ЈН 404-1-110/14-3: 

1) У делу IV. Техничка спецификација врше се изменe на страни 10 и 11 конкурсне 
документације у колони „количина“ и колони „процењена вредност“, за партије 8, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 и 21, а циљу заокруживања укупне количине на број који је дељив са количином 
предметних лекова која се налазе у паковању. 

Сходно наведеном,  врше се следеће измене:  
• у партији 8 – kapecitabin, мења се количина тако да уместо 311.000 таблета, 

тражена количина износи 311.040 таблета и мења се процењена вредност 
тако да износи 74.403.878,40 динара; 

• у партији 15 – imatinib, мења се количина тако да уместо 5.700 таблета 
јачине 100 мг, тражена количина износи 5.760 таблета јачине 100 мг,  
уместо 57.970 таблета јачине 400 мг, тражена количина износи  57.960 
таблета јачине 400 мг и мења се процењена вредност тако да за ставку 1 
износи 2.586.240,00 динара, а за ставку 2 износи 104.096.160,00 динара;  

• у партији 16 – gefitinib, мења се количина тако да уместо 13.000 таблета, 
тражена количина износи 12.990 таблета и мења се процењена вредност 
тако да износи 89.340.933,30 динара;  

• у партији 17 – erlotinib, мења се количина тако да уместо 250 таблета јачине 
100 мг, тражена количина износи 270 таблета јачине 100 мг, уместо 3.500 
таблета јачине 150 мг, тражена количина износи  3.510 таблета јачине 150 
мг и мења се процењена вредност тако да за ставку 2 износи 1.360.924,20 
динара, а за ставку 3 износи 21.332.411,10 динара;  

• у партији 18 – sunitinib, мења се количина тако да уместо 850 капсула јачине 
12,5 мг, тражена количина износи 840 капсула јачине 12,5 мг, уместо 15.000 
капсула јачине 50 мг, тражена количина износи  15.008 капсула јачине 50 мг 
и мења се процењена вредност тако да за ставку 1 износи 3.055.718,40 
динара, а за ставку 3 износи 217.158.406,08 динара;  

• у партији 19 – lapatinib, мења се количина тако да уместо 30.600 таблета, 
тражена количина износи 30.590 таблета и мења се процењена вредност 
тако да износи 50.950.398,10 динара; 

• у партији 20 – nilotinib, мења се количина тако да уместо 56.200 таблета, 
тражена количина износи 56.224 таблете и мења се процењена вредност 
тако да износи 177.593.624,32 динара; 

• у партији 21 – tretinoin, мења се количина тако да уместо 14.250 капсула, 
тражена количина износи 14.300 капсула и мења се процењена вредност 
тако да износи 2.320.318,00 динара. 
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2) У делу IV. Техничка спецификација, на страни 12, мења се напомена „Понуђени лек 
мора имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана испоруке“, тако 
да гласи: 
„Понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана 
испоруке, осим лека који је обликован у партију 28, а који мора имати рок трајања 
од најмање 6 (шест) месеци од дана испоруке.“ 

3) У складу са изменом наведеној у претходној тачки мења се на страни 45 конкурсне 
документације тачка 6.6 модела оквирног споразума тако да гласи:  
„Добављач се обавезује да ће испоручивати лекове са роком трајања не краћим од 
12 (дванаест) месеци од дана испоруке, осим лека који је обликован у партију 28, а 
који ће испоручивати са роком трајања не краћим од 6 (шест) месеци од дана 
испоруке.“ 

4) Врше се следеће измене обрасца бр. 4.1 – Понуда за јавну набавку лекова са Листе 
лекова за 2014. годину: лекови са Ц листе (осим лекова за лечење мултипле 
склерозе):  

- У складу са изменама наведеним у тачки 1) овог дописа мењају се количине за 
партије  8, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21; 

- Врши се допуна везана за рок важења понуде тако да уместо „Рок важења понуде је 
__________“,  стоји следеће: 
„Рок важења понуде је __________ дана од дана отварања понуде.“ 

-     Испод места за потпис и оверу обрасца, додаје се следеће: 
„Опште погодности: _________________________________________________________“ 
 
5) У упутству понуђачима како да попуне образац бр. 4.1 – Понуда за јавну набавку 

лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Ц листе (осим лекова за лечење 
мултипле склерозе), додаје се став 10. који гласи: 

„У делу Опште погодности, понуђач може унети све донације, попусте и рабате које 
нуди, а у вези су са понуђеним предметом набавке.“ 

 
Понуђач је дужан да понуду достави на измењеном обрасцу број 4.1 који је објављен уз 
овај допис. 
 
НАПОМЕНА: Уз овај допис објављује се и пречишћен текст конкурсне документације за 
јавну набавку лекова са Листе лекова за 2014. годину: лекови са Ц листе (осим лекова за 
лечење мултипле склерозе) 
 
 
 
        КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 
 


