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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, број ЈН 404-1-110/15-5: 

 
1) У делу II. Опис предмета набавке, опис партије, назив и ознака из општег речника 

набавке, на страни 4 конкурсне документације, у тачки 2 наведен је погрешан број 
прилога у коме се налази опис партија у предметној јавној набавци. Сходно 
наведеном мења се тачка 2 тако да гласи: 
„2. Предмет јавне набавке обликован је у 30 партија, наведених у Прилогу II – 
Техничка спецификација/Списак лекова“ 
 

2) Услед техничке грешке у конкурсној документацији тражено је да понуђени лек мора 
имати рок трајања од најмање 9 (девет) месеци од дана испоруке, уместо 12 
(дванаест) месеци од дана испоруке. Сходно наведеном врше се следеће измене: 
 

 У делу III. Техничка спецификација, на страни 5 конкурсне документације, мења 
се тачка 7. тако да гласи: 

„7. Понуђени лек мора имати рок трајања од најмање 12 (дванаест) месеци од дана 
испоруке, за шта као доказ понуђач доставља изјаву, дату на сопственом обрасцу, 
потписану и оверену печатом.“ 

 У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 6 конкурсне документације, у оквиру 
тачке 2.1 мења се тачка 7) тако да гласи: 

„7) документацију наведену у одељку III – Техничка спецификација; 

- изјаву, дату на сопственом обрасцу, потписану и оверену печатом да ће 

испоручивати лекове са роком трајања од најмање 12 (дванаест)  месеци од дана 

испоруке;“ 

 У делу VI. Модел оквирног споразума, на страни 24 конкурсне документације, 

мења се тачка 6.6 тако да гласи: 

„6.6  Добављач се обавезује да ће испоручивати лекове са роком трајања не 

краћим од 12 (дванаест) месеци од дана испоруке.“ 

3) У делу IV. Упутство понуђачима, на страни 16 конкурсне документације, у тачки 29.3 
наведена је погрешна тачка овог Упутства која се односи на средство обезбеђења 
за добро извршење посла. Сходно наведеном, мења се тачка 29.3 тако да гласи: 

„29.3 Уколико изабрани понуђач одбије да закључи оквирни споразум, односно не 

достави средство обезбеђења за добро извршење посла из тачке 7. овог Упутства, 
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приступиће се заључивању оквирног споразума са првим следећим најповољнијим 

понуђачем.“ 

4) У прилогу бр. 3 – Образац бр. 4.1  - Понуда за јавну набавку цитостатика са Б Листе 
лекова, услед техничке грешке нису унети подаци у оквиру партије 27 – goserelin, за 
ставку 2, а који се односе на јачину лека, јединицу мере и количину. Сходно 
наведеном, врши се допуна обрасца понуде, тако да се за партију 27 – goserelin, за 
ставку 2, уносе следећи подаци: 

- тражена јачина лека: „10,8 mg“,  
- тражена јединица мере: „injekcioni špric“, 
- тражена количина: „1.314“. 
 
Понуђач је дужан да понуду достави на измењеном обрасцу број 4.1 који је 
објављен уз овај допис.  

 

 

Пречишћен текст конкурсне документације који садржи све измене наведене у 
овом допису, као и нови образац понуде, биће објављени на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца дана 22.12.2014. године. 
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