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10.9.2019. године 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе 
Ц Листе лекова за 2019. годину, број 404-1-110/19-41, 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 Лекова са Листе Ц Листе лекова за 2019. годину, број 404-1-110/19-41: 

1. У делу VIII. Модел оквирног споразума, мења се тачка 2.3 тако да гласи: 
 

„2.3 Овај оквирни споразум закључује се за период од 12 (дванаест) месеци од дана примене за 
партије 1-14, 16-43, 45-51, 54-57, односно за период од 8 (осам) месеци од дана примене за 
партије 52 и 53, односно 6 (шест) месеци од дана примене за партије 15 и 44.“ 
 
2. У прилогу А конкурсне документације – Списак здравствених установа, у тачки 20. Ниш, 

додаје се Институт за лечење и рехабилитацију ''Нишка Бања''. 

3. Услед измене предмета набавке и количина за наручиоца РФЗО и Фонд за СОВО, у 
прилогу Б конкурсне документације – Техничка спецификација/списак партија, на начин да 
се додаје ставка 2 у партији 2 – епоетин алфа – биолошки сличан лек, мењају се количине и 
процењене вредности по ставкама, при чему процењене вредности по наручиоцима и 
укупна процењена вредност за партију 2 остају непромењене, како следи:  

РБ 
партије 

Назив 
партије 

Фармацеутски 
облик 

Јачина 
лека 

Јединица 
мере 

Процењена 
јединична 

цена 

Количина 
за РФЗО 

Процењена 
вредност за 

РФЗО 

Количина 
за Фонд 
за СОВО 

Процењена 
вредност за 

Фонд за 
СОВО 

2 

epoetin 
alfa - 

biološki 
sličan 

lek 

rastvor za 
injekciju 

2000 i.j. 
injekcioni 

špric 
843,03 22.398 18.882.185,94 168 141.629,04 

4000 i.j. 
injekcioni 

špric 
1.686,06 4.800 8.093.088,00 36 60.698,16 

Укупно за партију 2 26.975.273,94 202.327,20 

4. Услед измене предмета набавке и количина за наручиоца РФЗО и Специјалну затворску 
болницу, у прилогу Б конкурсне документације – Техничка спецификација/списак партија, на 
начин да се брише ставка 2 у партији 37 – peginterferon alfa-2a 135 mcg i 180 mcg, мењају се 
назив партије, количине и процењене вредности за партију, по наручиоцима, како следи:  

РБ 
партије 

Назив 
партије 

Фармаце-
утски 
облик 

Јачина 
лека 

Јединица 
мере 

Процењена 
јединична 

цена 

Количина 
за РФЗО 

Процењена 
вредност за 

РФЗО 

Количина 
за СЗБ 

Процењена 
вредност за 

СЗБ 

37 
peginterferon 
alfa-2a 180 

mcg 

rastvor za 
injekciju 

180 
mcg 

injekcioni 
špric 

15.872,80 2.075 32.936.060,00 252 3.999.945,60 

5. Сходно изменама наведеним у тачкама 2 и 3 ове измене конурсне документације, врши се 
и измена количина по ставкама за партију 2, као и измена укупне количине и процењене 
вредности за партију 37, како следи: 
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РБ 
партије 

Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Јачина 

лека 
Јединица 

мере 

Процењена 
јединична 

цена 

Укупна 
количина 

Укупна 
процењена 
вредност 

2 
epoetin alfa - 
biološki sličan 

lek 

rastvor za injekciju 

2000 i.j. 
injekcioni 

špric 
843,03 22.566 19.023.814,98 

4000 i.j. 
injekcioni 

špric 
1.686,06 4.836 8.153.786,16 

Укупно за партију 2 27.177.601,14 

37 
peginterferon 
alfa - 2a 180 

mcg 
rastvor za injekciju 180 mcg 

injekcioni 
špric 

15.872,80 2.327 36.936.005,60 

6. Сходно изменама наведеним у тачкама 2 и 3 ове измене конурсне документације, врши се 
и измена укупних процењених вредности за наручиоце РФЗО и Специјална затворска 
болница, као и укупна процењена вредност јавне набавке, како следи: 

Процењена вредност за РФЗО 6.926.088.368,49 

Процењена вредност за СЗБ 4.833.587,08 

Укупна процењена вредност 7.039.963.210,29 

7. У Прилогу В конкурсне документације - Образац 4.1 -  ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
ЛЕКОВА СА ЛИСТЕ Ц ЛИСТЕ ЛЕКОВА ЗА 2019. ГОДИНУ, КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, мења се број партије 
у ставу 3 упутства, тако да уместо „за партију 19“ гласи „за партију 29“, како следи: 

„ За партију 29 - erlotinib 25 mg, 100 mg i 150 mg понуђач мора да понуди све тражене јачине 
лека од истог произвођача.“ 

8. Сходно изменама наведеним у тачкама 2, 3, 4, 5 и 7 ове измене конурсне документације, 
врши се и измена у Прилогу В конкурсне документације – Образац понуде бр. 4.1. који у 
себи садржи образац структуре цене, а која се односи на количине за партије 2 и 37.  

 

Пречишћен текст конкурсне документације, прилога Б – Техничка спецификација/списак 
партија и Прилога В – Образац понуде за јавну набавку Лекова са Листе Ц Листе лекова за 
2019. годину, број ЈН 404-1-110/19-41, са горе наведеним изменама, биће објављени на 
Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
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