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08/2 број: 404-1-26/17-34
25.8.2017. године
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лекова са Листе Ц
Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/17-22, 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, бр. ЈН 404-1-110/17-22:
1. На страни 3. одељка I Општи подаци о јавној набавци, мења се тачка 7. тако да гласи:
“7. Оквирни споразум се закључује на период од
7.1 12 (дванаест) месеци од дана потписивања за партије 1-28 и 30-39
7.2 8 (осам) месеци од дана потписивања за партију 29.“
2. На страни 4. одељка II Техничка спецификација, врше се следеће измене:
a) мења се тачка 3. тако да гласи:
„3. Количине добара из Прилога Б – Техничка спецификација су оквирне количине за
потребе здравствених установа наведених у Прилогу А - Списак здравствених установа и
то за период од 12 (дванаест) месеци за партије 1-28 и 30-39, односно за 8 (осам) месеци
за партију 29. Наведене количине представљају минимум количина за које понуђачи
гарантују да ће испоручити здравственим установама из Плана мреже, односно
војноздравственим установама, у складу са њиховим потребама.“
b) мења се тачка 8. тако да гласи:
„8.
Уколико понуђач достави понуду за лекове који су предмет партије 30, у обавези је
да уз лек понуди, о свом трошку, најмање 90 тестова за генотипизацију HCV и најмање 90
тестова за квалитативни PCR, неопходних за новоуведене пацијенте, и ribavirin у количини
која је пропорционална количини лека коју понуђач нуди за одређену партију, и довољна је
за комбиновану терапију свих пацијената који се лече предметним леком (пацијенти чије је
лечење у току и новоуведени пацијенти). Понуђач доказује да се обавезује на наведено
достављањем Изјаве, дате на сопственом обрасцу, која мора бити потписана и оверена
печатом.“
3. У одељку VI Упутство понуђачима врше се следеће измене:
a) у оквиру тачке 2.1 под g мења се подтачка 2) тако да гласи:
„2) Уколико понуђач достави понуду за лекове који су предмет партије 30, у обавези је да
уз лек понуди, о свом трошку, најмање 90 тестова за генотипизацију HCV и најмање 90 тестова за
квалитативни PCR, неопходних за новоуведене пацијенте, и ribavirin у количини која је
пропорционална количини лека коју понуђач нуди за одређену партију, и довољна је за
комбиновану терапију свих пацијената који се лече предметним леком (пацијенти чије је лечење у
току и новоуведени пацијенти). Понуђач доказује да се обавезује на наведено достављањем
Изјаве, дате на сопственом обрасцу, која мора бити потписана и оверена печатом.“.
b) мења се тачка 8.6 тако да гласи: „8.6 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу
стигну најкасније до 31.08.2017. године до 10:00 часова, без обзира на начин како су
послате.“
c) мења се тачка 15.1 тако да гласи: „15.1 Наручилац ће извршити јавно отварање понуда
дана 31.08.2017. године са почетком у 11:00 часова.„
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d) мења се тачка 17.2 тако да гласи: „17.2 Благовременим се сматрају понуде примљене
од стране наручиоца до 31.08.2017. године до 10:00 часова, без обзира на начин на који
су послате.“
4. У одељку VII Модел оквирног споразума, мењају се тачке 2.3 и 2.4 тако да гласе:
„2.3 Овај оквирни споразум закључује се за период од 12 (дванаест) месеци од дана
потписивања за партије 1-28 и 30-39, односно за период од 8 (осам) месеци од дана
потписивања за партију 29.
2.4 Количине лекова, наведене у Спецификацији лекова са ценама (Прилог 2), су оквирне
количине за потребе Купаца/Фонда за СОВО за период од 12 (дванаест) месеци за партије 1-28 и
30-39, односно за период од 8 (осам) месеци за партију 29.“
5. Мења се Прилог Б Техничка спецификација, и то количина по ставкама, процењена
вредност по ставкама и укупна процењена вредност за партије 29 и 30:
Пар
тија

Предмет
набавке

Фармацеутски
облик

Јединична цена
по
јединици
мере

Количина
РФЗО

Процењена
вредност
РФЗО

Количина
СОВО

Процењена
вредност
СОВО

Укупна
количина

Процењена
вредност по
партији

13.463,50

100

1.346.350,00

0

0,00

100

1.346.350,00

17.059,00

450

7.676.550,00

0

0,00

450

7.676.550,00

120 mcg

19.948,10

50

997.405,00

0

0,00

50

997.405,00

150 mcg

25.792,10

10

257.921,00

0

0,00

10

257.921,00

Јачина
лека

Јединица
мере

80 mcg

29

peginterferon
alfa -2b

prašak i
rastvarač
za rastvor
za injekciju

100 mcg
pen sa
uloškom

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 29
135 mcg

30

peginterferon
alfa-2a

rastvor za
injekciju
180 mcg

injekcioni
špric/ pen
sa uloškom
injekcioni
špric/
pen sa
uloškom

10.278.226,00

13.392,70

120

1.607.124,00

0

0,00

120

1.607.124,00

16.136,40

3.620

58.413.768,00

96

1.549.094,40

3.716

59.962.862,40

УКУПНО ЗА ПАРТИЈУ 30

61.569.986,40

6. У Прилогу Б Техничка спецификација, у делу УКУПНО, мења се процењена вредност јавне
набавке:
Процењена вредност
РФЗО

Процењена вредност
СОВО

Процењена вредност по
партији

5.867.072.444,44

66.085.004,25

5.933.157.448,69

7. Мења се Прилог В Образац 4.1 Понуда за јавну набавку, у делу који се односи на количине
за партије 29 и 30:
80 mcg

29

peginterferon
alfa -2b

prašak i
rastvarač za
rastvor za
injekciju

100 mcg
120 mcg

100
pen sa
uloškom

150 mcg

450
50
10
UKUPNO ZA PARTIJU

30

peginterferon
alfa-2a

rastvor za
injekciju

135 mcg
180 mcg

injekcioni
špric/
pen sa
uloškom

120
3.620
UKUPNO ZA PARTIJU
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Пречишћен текст конкурсне документације, измењен прилог Б – Техничка спецификација и
измењен прилог В – Образац 4.1 биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет
страници наручиоца.
Понуђач подноси понуду у складу са пречишћеним текстом конкурсне документације,
односно у складу са измењеним обрасцем 4.1 – Понуда за јавну набавку.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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