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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Цитостатици са Листе
Б и Листе Д Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/17-24, 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 следећe изменe конкурсне документације за
јавну набавку Цитостатици са Листе Б и Листе Д Листе лекова, бр. ЈН 404-1-110/17-24:
У одељку VI конкурсне документације – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА, на страни 20, у оквиру
тачке 6 – Обезбеђење за озбиљност понуде, из разлога промене висине средства обезбеђења за
озбиљност понуде са 10% на 5%, врше се измене тачака 6.1 и 6.2 тако да гласе:
„6.1 Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко меницу, која мора бити евидентирана
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије (као доказ доставити извод из
регистра Народне банке Србије), оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са
роком важења не краћим од рока важења понуде, у висини од 5% од вредности достављене
понуде. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат
од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу - писму.
6.2 Републички фонд за здравствено осигурање може да активира средство обезбеђења за
озбиљност понуде у износу од 5% од вредности понуде (без ПДВ-а) у случају:
6.2.1 да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од
стране понуђача у обрасцу за понуду;
6.2.2 да понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде за поједину партију од
стране Наручиоца, у току периода важења понуде не потпише или одбије да потпише
оквирни споразум;
6.2.3 да не достави средство обезбеђења за добро извршење посла.“
Пречишћен текст конкурсне документације који садржи горе наведене измене биће
објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца Републички фонд за
здравствено осигурање.
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