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08/2 број: 404-1-4/17-14 
    06.04.2017. године 
 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 
Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку Пружање услуга 

хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама ван Плана 
мреже, број ЈН 404-1-226/17-5, 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 следеће измене конкурсне документације за јавну набавку 
Пружање услуга хемодијализе осигураним лицима Републичког фонда у здравственим установама 
ван Плана мреже, број ЈН 404-1-226/17-5: 

 
 

1. Мења се одељак III Услови за учешће и доказивање испуњености услова, тачка 2 –  Докази који се 
достављају уз понуду, подтачка 2.9, на страни 5 конкурсне документације, тако да гласи: 

 
„2.9 Потврда да није покренут поступак стечаја, одн. ликвидације, коју издаје: 

а) Агенција за привредне регистре или  

б) Привредни суд.“ 

 
2. Мења се одељак III Услови за учешће и доказивање испуњености услова, тачка 3 - Начин 
доказивања испуњености услова, подтачка 3.7, на страни 6 конкурсне документације, тако да гласи: 
 
„3.7 Уколико је понуђач уписан у регистар који се води код Агенције за привредне регистре и не 
достави доказе наведене под тачком 2.1, 2.8 и 2.9 а) овог Упутства, испуњеност услова из тачке 1.1 
подтачке 1) и тачке 1.2 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.“ 

 
3. Додаје се тачка 3.11 у Одељку III Услови за учешће и доказивање испуњености услова, тачка 3 - 
Начин доказивања испуњености услова, на страни 6 конкурсне документације, тако да гласи: 
 
„3.11 Уколико је понуђач уписан у Регистар који се води код Привредног суда, доказ наведен под 
тачком 2.9 б) овог Упутства, мора бити издат након објаве позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки.“ 

 
4. Мења се тачка 4. у одељку VI – Упутство понуђачима, на страни 19 конкурсне документације, тако 
да гласи: 
 
„ 4. Рок и начин плаћања 
 
4.1 Плаћање ће се вршити сукцесивно, у складу са динамиком пружања услуге која је ближе одређена 
уговором, уплатом на рачун пружаоца услуге, а у року од 60 дана од дана пријема фактуре.“  
 
5. Мења се тачка 8.1 у одељку VII - Модел оквирног споразума, на страни 29 конкурсне 
документације, тако да гласи: 
 

„8.1 Банкарску гаранцију за добро извршење посла Пружалац услуге мора да поднесе Фонду приликом 
потписивања оквирног споразума, односно најкасније у року од 10 дана од обостраног потписивања, 
у висини од 3% од укупне вредности оквирног споразума.“  
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6. Meња се Прилог В конкурсне документације Образац бр. 4.2 - Структура цене са упутством како да 
се попуни. 
 

6.1. У обрасцу бр. 4.2 - Структура цене додају се колоне Стопа ПДВ-а, Износ ПДВ-а, Јединична 
цена са ПДВ-ом по дијализи за сваку ставку по партији и Укупно. 

6.2. Мења се упутство за попуњавање обрасца бр. 4.2 – Структура цене, у складу са извршеним 
изменама, наведеним у подтачки 6.1. 

 
 

Измењена конкурсна документација и Прилог В конкурсне документације - Образац структуре 
цене, који садрже све наведене измене, биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. 

 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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