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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Пнеумококна 
полисахаридна коњугована вакцина, адсорбована, бр. ЈН 404-1-110/17-51, 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 следећe изменe конкурсне документације за 
јавну набавку Пнеумококна полисахаридна коњугована вакцина, адсорбована, бр. ЈН 404-1-110/17-
51: 

 I У одељку II конкурсне документације - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, на страни 4, мења 
се: 

 - тачка 6 тако да гласи: 

„6. Понуђач је у обавези да у случају закључења оквирног споразума, односно уговора,  целокупну 
количину лека (вакцине) испоручи најкасније до 31.01.2018. године.“ 

 - у делу у којем се наводе документа која је понуђач у обавези да достави, мења се тачка 5 
тако да гласи: 

„5. Изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану и оверену печатом да ће у случају закључења 
оквирног споразума, односно уговора, целокупну количину лека (вакцине) испоручити најкасније до 
31.01.2018. године.“ 

 II У одељку VI конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА: 

 - на страни 17, у оквиру тачке 2.1 под g) мења се подтачка 5) тако да гласи: 

„5) Изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану и оверену печатом да ће у случају закључења 
оквирног споразума, односно уговора, целокупну количину лека (вакцине) испоручити најкасније до 
31.01.2018. године.“ 

 - на страни 18, у оквиру тачке 5 – Рок испоруке, мења се подтачка 5.3 тако да гласи: 

„5.3 Рок испоруке је 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева Института за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут“, а најкасније до 31.01.2018. године.“ 

 - на страни 19, у оквиру тачке 8 – Подношење понуде, мења се подтачка 8.6 тако да гласи: 

„8.6 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 10.01.2018. године до 
09,00 часова, без обзира на начин како су послате.“ 

 - на страни 21, у оквиру тачке 14 – Јавно отварање понуда, мења се подтачка 14.1 тако да 
гласи: 

„14.1 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 10.01.2018. године са почетком у 10,00 
часова.“ 

 - на страни 21, у оквиру тачке 16 – Неблаговремене понуде, мења се подтачка 16.2 тако да 
гласи: 

„16.2 Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 10.01.2018. године до 
09,00 часова, без обзира на начин на који су послате.“ 
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 III У одељку VII конкурсне документације – МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, на страни 30, 
у оквиру тачке 7 – Испорука и пријем, мења се подтачка 7.3 тако да гласи: 

„7.3 Рок испоруке је 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева Института за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут“, а најкасније до 31.01.2018. године (за количину дефинисану 
оквирним споразумом).“ 

 IV У одељку VIII конкурсне документације – МОДЕЛ УГОВОРА, на страни 35, у оквиру тачке 
4 – Испорука, мења се подтачка 4.3 тако да гласи: 

„4.3 Испорука се врши једнократно, на захтев Института, и то у року од 5 (пет) радних дана од дана 
пријема захтева, а најкасније до 31.01.2018. године.  

(датум 31.01.2018. године се дефинише само код првог уговора који се закључује на основу 
оквирног споразума за предметну вакцину).“ 

 У складу са наведеним, у моделу оквирног споразума и моделу уговора година 2017. мења се 
са 2018. 

 

Пречишћен текст конкурсне документације који садржи горе наведене измене биће 
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца Републички фонд за 
здравствено осигурање. 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ    
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