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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку цитостатика са Б Листе 
лекова, број ЈН 404-1-110/15-5, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", бр. 124/12) 
   

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12), наручилац врши следеће измене конкурсне документације за јавну набавку 
цитостатика са Б Листе лекова, број ЈН 404-1-110/15-5: 

 
1) У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 8 конкурсне документације, мења се тачка 7.2 

тако да гласи: 
„7.2 Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити оригинал и остаће на снази 
са роком важења не краћим од 40 (четрдесет) дана од дана истека важења оквирног 
споразума.“ 
 

2) У делу VI. Модел оквирног споразума, на страни 24 конкурсне документације, у оквиру 
тачке 9. Банкарска гаранција, бришу се тачке 9.3 и 9.7 и додаје се нова тачка 9.6 тако да 
гласи: 
„9.6 Наручилац ће, на захтев добављача, прихватити квартално умањење банкарске 
гаранције и то за износ испоручених добара у претходном кварталу.“ 
 

3) У прилогу бр. 2 конкурсне документације – Техничка спецификација/списак лекова, за 
партију 8 - fluorouracil јачине 250 mg i/ili 500 mg врши се измена количине и процењене 
вредности, тако да гласи: 

 

Партија 
Предмет 
набавке 

Фармацеутски 
облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

Количина 
Процењена 
вредност по 

партијама 

8 fluorouracil 

koncentrat za 
rastvor za 

injekciju/infuziju/ 
rastvor za 

injekciju/infuziju 

250 mg i/ili 500 mg mg 180.000.000 66.600.000,00 

 
4) У прилогу бр. 2 конкурсне документације – Техничка спецификација/списак лекова, услед 

техничке грешке, за партије 19 – epirubicin и 22 – cisplatin унетe су процењене вредности 
које су више у односу на цене за ове лекове дефинисане у Правилнику о Листи 
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања ("Службени гласник РС" бр. 123/14 и 136/14).  
 

Сходно наведеном, у прилогу бр. 2 конкурсне документације – Техничка 
спецификација/списак лекова врши се измена процењених вредности за партије 19 – 
epirubicin и 22 – cisplatin тако да гласе: 
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Партија 
Предмет 
набавке 

Фармацеутски 
облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

Количина 
Процењена 
вредност по 

партијама 

19 epirubicin 

injekcija/ liofilizat 
za rastvor za 

infuziju/ rastvor 
za 

injekciju/infuziju 

10 mg bočica 1.045 291.764,00 

50 mg bočica 3.924 5.475.549,60 

Понуђач мора да нуди све тражене јачине од истог 
произвођача. 

22 cisplatin 

rastvor za 
infuziju/ 

koncentrat za 
rastvor za infuziju 

10 mg bočica 5.364 1.453.644,00 

50 mg bočica 62.009 53.216.123,80 

Понуђач мора да нуди све тражене јачине од истог 
произвођача. 

 
 

5) У прилогу бр. 2 конкурсне документације – Техничка спецификација/списак лекова, услед 
техничке грешке, за партије 26 - leuprorelin , 27 - goserelin и 28 – triptorelin унете су 
количинe на основу података из електронске фактуре за период од 01.01-30.09.2014. 
године са пројекцијом на период од годину дана уместо на период од 16 месеци. Сходно 
томе, врши се измена количина и процењених вредности за партије 26, 27 и 28. Такође, за 
партију 28 врши се и измена предмета набавке, тако што се додаје још једна ставка у 
оквиру партије, и то лек triptorelin јачине 22,5 mg. 
У складу са наведеним, у прилогу бр. 2 конкурсне документације – Техничка 
спецификација/списак лекова врши се измена за партије 26, 27 и 28, тако да гласи: 
 

Партија 
Предмет 
набавке 

Фармацеутски 
облик 

Јачина/ 
концентрација 

лека 

Јединица 
мере 

Количина 
Процењена 
вредност по 

партијама 

26 leuprorelin 

prašak i rastvarač 
za suspenziju za 

injekciju u 
napunjenom 
injekcionom 

špricu  

3,75 mg  
injekcioni 

špric 
1.752 16.546.588,80 

11,25 mg 
injekcioni 

špric 
4.088 115.825.712,80 

Понуђач мора да нуди све тражене јачине од истог 
произвођача. 

27 goserelin implant 

3,6 mg 
injekcioni 

špric 
4.088 39.714.061,52 

10,8 mg 
injekcioni 

špric 
1.752 50.184.077,76 

Понуђач мора да нуди све тражене јачине од истог 
произвођача. 

28 triptorelin 

prašak i rastvarač 
za suspenziju za 

injekciju sa 
produženim 

oslobađanjem 

3,75 mg bočica 1.752 16.358.844,48 

11,25 mg bočica 3.896 109.132.570,24 

22,5 mg bočica 96 5.378.196,48 

Понуђач мора да нуди све тражене јачине од истог 
произвођача. 

 
6) Сходно изменама наведеним у тачкама 3) и 5) врши се измена прилога бр. 3 конкурсне 

документације -  Образац  бр. 4.1 – Понуда за јавну набавку цитостатика са Б Листе за 
партије 8, 26, 27 и 28. 

 



Пречишћен текст конкурсне документације, измењен прилог бр. 2 - Техничка 
спецификација/списак лекова и измењен прилог  бр. 3 -  Образац  бр. 4.1 – Понуда за 
јавну набавку цитостатика са Б Листе лекова који садрже све измене наведене у овом 
допису биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 
09.02.2015. године. 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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