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31.08.2018. године
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Цитостатика са
Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1-110/18-31, 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 Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018. годину, број ЈН 404-1110/18-31:
1. У делу II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, врше се следеће измене:
-

на страни 4 конкурсне документације мења се тачка 2. тако да гласи:
„ 2.Предмет набавке је обликован у 44 (четрдесетчетири) партије.“

-

на страни 4 конкурсне документације додаје се тачка 11. тако да гласи:
„11.За партије које се састоје из више ставки понуђач мора да понуди све тражене
јачине лека од истог произвођача у оквиру једне партије.“

-

Даље, на страни 4 конкурсне документације додаје се тачка 12. тако да гласи:
„12.Понуђач је дужан да за лек који нуди достави исту цену уколико исти нуди у две
различите партије (партија 36 и 44).“

2. У делу VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА врше се следеће измене:
- на страни 20 конкурсне документације додаје се тачка 3.5 тако да гласи:
„3.5 Понуђач је дужан да за лек који нуди достави исту цену уколико исти нуди у две
различите партије (партија 36 и 44).“
- на страни 21 конкурсне документације мења се тачка 8.6 тако да гласи:
„8.6 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 7.9.2018.
године до 10:00 часова, без обзира на начин како су послате.“
-на страни 21 конкурсне документације, мења се тачка 9.1, тако да гласи:
„ 9.1 Предметна јавна набавка је обликована у 44 (четрдесетчетири) партије.“
-на страни 23 конкурсне документације мења се тачка 15.1 тако да гласи:
„15.1 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 7.9.2018. године са почетком у
12:00 часова.“
- даље, на страни 23 конкурсне документације мења се тачка 17.2 тако да гласи:
„17.2 Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 7.9.2018.
године до 10:00 часова, без обзира на начин на који су послате.“
3. У Прилогу Б конкурсне документације – Техничка спецификација, вршe се следећe
изменe:
- за партију 36 - leuprorelin, 3,75 mg, мењају се подаци наведени у колонама:


„назив партије“ тако да сада гласи „leuprorelin, 3,75 mg u terapiji dijagnoza N80 i C50“,



„фармацеутски облик“ тако да сада гласи „prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju
u napunjenom injekcionom špricu “,



„Количина за РФЗО“ тако да сада гласи „628“ јединица мере,



„Процењена вредност за РФЗО“ тако да сада гласи „5.567.848,00“,



„УКУПНА КОЛИЧИНА“ тако да сада гласи „628“ јединица мере и



„УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ“ тако да сада гласи „5.567.848,00“.
Сходно наведеном, партија 36 са изменама сада гласи:

Број
партије

Назив
партије

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

Процењена
јединична
цена

36

leuprorelin,
3,75 mg u
terapiji
dijagnoza N80
i C50

prašak i rastvarač
za suspenziju za
injekciju u
napunjenom
injekcionom
špricu

3,75 mg

injekcioni
špric

8.866,00

Количина
за РФЗО

Процењена
вредност за
РФЗО

Количина
за Фонд
за СОВО

Процењена
вредност
за Фонд за
СОВО

УКУПНА
КОЛИЧИНА

628

5.567.848,00

0

0,00

628

УКУПНА
ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ

5.567.848,00

- Даље, додаје се нова партија 44 - leuprorelin, 3,75 mg u terapiji dijagnoze C61, тако да иста гласи:
Број
партије

44

Назив
партије

Фармацеутски
облик

Јачина
лека

Јединица
мере

Процењена
јединична
цена

leuprorelin,
3,75 mg u
terapiji
dijagnoze
C61

prašak i
rastvarač za
suspenziju za
injekciju u
napunjenom
injekcionom
špricu / sa
produženim
oslobađanjem

3,75
mg

injekcioni
špric

8.866,00

Количина
за РФЗО

Процењена
вредност за
РФЗО

Количина
за Фонд
за СОВО

Процењена
вредност за
Фонд за
СОВО

УКУПНА
КОЛИЧИНА

10

88.660,00

0

0,00

10

УКУПНА
ПРОЦЕЊЕНА
ВРЕДНОСТ

88.660,00

4. Сходно изменама наведеним у тачки 3 ове измене конкурсне документације, врши се и
измена у Прилогу В конкурсне документације – Образац понуде бр. 4.1. који у себи садржи
образац структуре цене.
Tакође, у Прилогу В конкурсне документације врши се и измена у Упутству како да се попуни
Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене, тако што се додаје став 14 и исти
гласи:
„Понуђач је дужан да за лек који нуди достави исту цену уколико исти нуди у две
различите партије (партија 36 и 44).“
Пречишћен текст конкурсне документације, Прилог Б и Прилог В конкурсне
документације за јавну набавку Цитостатика са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2018.
годину, број ЈН 404-1-110/18-31, који садрже горе наведене измене биће објављени на
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Сагласни:
_____________________
Kaтарина Думнић
_____________________
Ана Милијић
______________________
Марија Атанасијевић
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