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08/2 број: 404-1-53/20-8 

10.8.2020. године 
 

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекови за лечење 
ретких болести, бр. јн. 404-1-110/20-52, 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 Лекови за лечење ретких болести, бр. јн. 404-1-110/20-52: 

 

1.  У делу I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, врше се следеће измене: 

- на страни 3. конкурсне документације мења се тачка 2. тако да гласи: 

„ 2. Предмет јавне набавке обликован је у 19 (деветнаест) партија, наведених у    
Прилогу Б – Техничка спецификација/Списак партија.“ 

2.  У делу II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, врше се следеће измене: 

- на страни 4. конкурсне документације мења се тачка 2. тако да гласи: 

„ 2. Предмет јавне набавке је обликован у 19 (деветнаест) партија. 

3.  У делу VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА врше се следеће измене: 

-   на страни 24 конкурсне документације, мења се тачка 9.1, тако да гласи: 

            „ 9.1 Предметна јавна набавка је обликована у 19 (деветнаест) партија.“ 

4. У Прилогу Б конкурсне документације – Техничка спецификација, вршe се следећe изменe:  

- за партију 5- ambrisentan 5 mg, мењају се подаци наведени у колонама: 

           „Количина“ тако да уместо „1200“  јединица мере,  сада гласи „540“ јединица мере, 

           „Процењена вредност по партијама без ПДВ-а“ тако да уместо „10.705.488,00“ динара сада 
гласи „4.817.469,60“ динара без ПДВ-а, 

            Сходно наведеном, партија 5 са изменама сада гласи: 

Партија Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина 

лека 
Јединица 

мере 
Количина  

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а 

5 ambrisentan 5 mg film tableta 5 mg tableta 540 8.921,24 4.817.469,60 

       - за партију 6 - ambrisentan 10 mg, мењају се подаци наведени у колонама: 

             „Количина“ тако да уместо „1.500“  јединица мере,  сада гласи „2.160“ јединица мере, 

              „Процењена вредност по партијама без ПДВ-а“ тако да уместо „13.381.860,00“ динара сада 
гласи „19.269.878,40“ динара без ПДВ-а, 

        Сходно наведеном, партија 6 са изменама сада гласи 

mailto:public@rfzo.rs


 
 

2 

 

Партија Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина 

лека 
Јединица 

мере 
Количина  

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а 

6 
ambrisentan 10 

mg 
film tableta 10 mg tableta 2.160 8.921,24 19.269.878,40 

- Даље, додаје се додају се две нове партије, 18 и 19 које гласе:  

Партија Назив партије 
Фармацеутски 

облик 
Jачина 

лека 
Јединица 

мере 
Количина  

Процењена 
јединична 

цена 

Процењена 
вредност по 

партијама без 
ПДВ-а 

18 
Epoprostenol 

0,5 mg 
prašak i rastvarač za 

rastvor za infuziju 
0,5mg bočica 60 7.792,48 467.548,80 

19 
Epoprostenol 
1,5 mg 

prašak i rastvarač za 
rastvor za infuziju 

1,5mg bočica 120 13.364,63 1.603.755,60 

 
 
 Сходно свему наведеном, у делу „Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а“ мења 
се  колона Укупна процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а  тако да уместо 95.614.233,30 
динара  без ПДВ-а, сада износи 97.685.537,70 динара без ПДВ-а. 
 

5. У складу са тачком 4 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. 

  

Пречишћен текст конкурсне документације, Прилог Б и Прилог В конкурсне 
документације за јавну набавку набавку Лекови за лечење ретких болести, бр. јн. 404-1-
110/20-52, који садрже горе наведене измене биће објављени на Порталу јавних набавки и 
интернет страници Наручиоца. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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Сагласна: 

 

_____________________ 

Љиљана Марковић 

 

 

 


