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28.07.2017. године
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лековa са Листе
Б и Листе Д Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-23, 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 Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2017. годину, број ЈН 404-1-110/17-23:
1. У делу I. Општи подаци о јавној набавци, на страни 3, врши се измена тачке 7.1 тако да
гласи:
„7.1 12 (дванаест) месеци од дана потписивања за партије: 1-56, 62-263 и 265-390"
2. У делу II. Техничка спецификација, на страни 4, врше се измене тачака 2, 3 и 6 тако да
гласе:
„2. Предмет набавке је обликован у 390 (тристотинедеведесет) партија.“
„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 1-56, 62-263 и 265-390, односно за период од 6 (шест)
месеци за партије 57, 58, 59, 60, 61 и 264. 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.“
„6. Понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији на
дан отварања понуда, осим уколико понуђач за партије 20, 23, 49, 54, 67, 122, 123, 124, 136,
137, 141, 142, 158, 159, 204, 308, 336, 352, 359 и 382 нуди лек који се налази на Д Листи
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања.
Уколико је дозвола за лек истекла и није обновљена, при чему лек може да се нађе у промету
у складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“,
број 30/10 и 107/12), понуђач је у обавези да исту достави уз копију предатог захтева за обнову
дозволе за лек или потврду о пријему захтева за обнову дозволе за хумани лек.“
3. У делу III. Услови за учешће и доказивање испуњености услова, на страни 5, врши се
измена тачке 1.2.3 тако да гласи
„1.2.3 да је овлашћен од стране носиоца дозволе да продаје лекове за које доставља
понуду“;
-на страни 6, врши се измена тачке 2.10 тако да гласи
„2.10 Изјава носиоца дозволе за лек да је Понуђач овлашћен да продаје лекове за које
доставља понуду. Наведену изјаву носилац дозволе израђује на сопственом обрасцу.“
4. У делу V. Обрасци који чине саставни део понуде, врши се следећа измена:
-на страни 18 брише се Образац бр. 11 – овлашћење носиоца дозволе за лек за учествовање
Понуђача у централизованој јавној набавци

5. У делу VI. Упутство понуђачима, врше се следеће измене:
-на страни 19 (на страни 18 у пречишћеном тексту конкурсне документације), у оквиру тачке
2.1 под g), мења се подтачка 1) тако да гласи
„1) Понуђени лек мора имати важећу дозволу за стављање у промет у Републици Србији на
дан отварања понуда, осим уколико понуђач за партије 20, 23, 49, 54, 67, 122, 123, 124, 136,
137, 141, 142, 158, 159, 204, 308, 336, 352, 359 и 382 нуди лек који се налази на Д Листи лекова
који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Уколико је
дозвола за лек истекла и није обновљена, при чему лек може да се нађе у промету у складу са
чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“, број 30/10
и 107/12), понуђач је у обавези да исту достави уз копију предатог захтева за обнову дозволе
за лек или потврду о пријему захтева за обнову дозволе за хумани лек.“
-на страни 20 (на страни 19 у пречишћеном тексту конкурсне документације), у оквиру тачке
2.1 под h), мења се подтачка 5) тако да гласи
„5) изјава носиоца дозволе за лек да је Понуђач овлашћен да продаје лекове за које
доставља понуду. Наведену изјаву носилац дозволе израђује на сопственом обрасцу.“
-на страни 20 (на страни 19 у пречишћеном тексту конкурсне документације), мења се тачка
4.1 тако да гласи
„4.1 Плаћање ће се вршити сукцесивно, у складу са динамиком испоруке која је ближе
одређена уговором, уплатом на рачун понуђача, а у року од 90 дана од дана пријема
фактуре/45 дана од дана када крајњи корисник Фонда за СОВО прими фактуру, а коју
Добављач доставља крајњем кориснику Фонда за СОВО приликом испоруке.“
-на страни 20 (на страни 19 у пречишћеном тексту конкурсне документације), мења се тачка
6.1 тако да гласи
„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.“
-на страни 21 (на страни 20 у пречишћеном тексту конкурсне документације), мења се тачка
6.2 тако да гласи
„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.“
-на страни 22 (на страни 21 у пречишћеном тексту конкурсне документације), мења се тачка
9.1 тако да гласи
„9.1 Предметна јавна набавка је обликована у 390 (тристотинедеведесет) партија“;
6. У делу VII. Модел оквирног споразума, врше се следеће измене:
- на страни 29 (на страни 28 у пречишћеном тексту конкурсне документације), мења се тачка
2.3 тако да гласи
„2.3 Овај оквирни споразум закључује се за период од 12 (дванаест) месеци од дана
потписивања за партије 1-56, 62-263 и 265-390, односно за период од 6 (шест) месеци од дана
потписивања за партије 57, 58, 59, 60, 61 и 264.“
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-на страни 29 (на страни 28 у пречишћеном тексту конкурсне документације), мења се тачка
2.4 тако да гласи
„2.4 Количине лека, 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 156, 62-263 и 265-390, односно за период од 6 (шест) месеци за партије 57, 58, 59, 60, 61 и 264“;
-на страни 30 (на страни 29 у пречишћеном тексту конкурсне документације), мења се тачка
5.6 тако да гласи
„5.6 Фонд за СОВО плаћа испоручене количине по јединичној цени из овог оквирног споразума
уплатом на текући рачун добављача, најкасније у року од 45 дана од дана када крајњи
корисник Фонда за СОВО прими фактуру, а коју Добављач доставља крајњем кориснику
Фонда за СОВО приликом испоруке. Добављач је дужан да достави писано обавештење
Фонду за СОВО у року од 5 дана од дана испоруке крајњем кориснику Фонда за СОВО да
је испоручио добра по предмету уговора за сваку појединачну испоруку.“
-на страни 32 (на страни 31 у пречишћеном тексту конкурсне документације), мења се тачка
9.7 тако да гласи
„9.7 У случају да Фонд за СОВО делимично активира достављену меницу за добро извршење
посла, односно исту не реализује у укупном износу наведеном у меничном овлашћењу,
Добављач је у обавези да у року од 7 (седам) дана од дана активирања, достави Фонду за
СОВО нову меницу и менично овлашћење у висини од 10% преостале вредности оквирног
споразума опредељеног за Фонд за СОВО.“
-на страни 32 (на страни 31 у пречишћеном тексту конкурсне документације), мења се тачка
9.11 тако да гласи
„9.11 Наручилац ће, најкасније у року од 15 дана, на зaхтев добављача прихватити
квартално умањење банкарске гаранције за Фонд и то за износ испоручених добара у
претходном кварталу, а највише до вредности од 85% испоручених добара из овог споразума.“
5. У делу VIII. Модел уговра, на страни 35 (на страни 34 у пречишћеном тексту конкурсне
документације), врши се измена тачки 3.2 тако да гласи:
„3.2 гласи „Купац плаћа испоручене количине по уговореној јединичној цени, увећаној за износ
ПДВ-а, у року од 45 дана од дана када крајњи корисник Фонда за СОВО прими фактуру, а
коју Добављач доставља крајњем кориснику Фонда за СОВО приликом испоруке.
Добављач је дужан да достави писано обавештење Фонду за СОВО у року од 5 дана од
дана испоруке крајњем кориснику Фонда за СОВО да је испоручио добра по предмету
уговора за сваку појединачну испоруку (уколико Фонд за социјално осигурање војних
осигураника закључује уговор).“
6. У Прилогу Б конкурсне документације – Техничка спецификација, врше се следеће измене:
-за партију 33 - dalteparin-natrijum 10000 i.j., мења се „јединица мере“ тако да гласи ampula;
-за партију 43 - tenekteplaza 50 mg, мења се „количина за Фонд за СОВО“ на 1 јединицу мере,
„укупне количине“ на 71 јединицу мере, „процењена вредност за Фонд за СОВО“ тако да
износи 116.444,90 динара без ПДВ-а и „укупна процењена вредност“ тако да износи
8.267.587,90 динара без ПДВ-а;
-за партију 55 - gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks 100 mg, мења се „фармацеутски облик“
тако да гласи rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju;
-за партију 152 - povidon jod 7,5%, pena za kožu 500 ml, мења се „количина за Фонд за СОВО“
на 45 јединица мере, „укупне количине“ на 15.045 јединица мере, „процењена вредност за
Фонд за СОВО“ тако да износи 17.829,00 динара без ПДВ-а и „укупна процењена вредност“
тако да износи 5.960.829,00 динара без ПДВ-а;
-за партију 380 - jomeprol 400 mg I/ml: за ставку 50 ml мења се „количина за РФЗО“ на 10.000
ml, „укупне количине“ на 10.000 ml, „процењена вредност за РФЗО“ тако да износи 412.600,00
динара без ПДВ-а и „укупна процењена вредност“ тако да износи 412.600,00 динара без ПДВ-а
и за ставку 100 ml мења се „количина за РФЗО“ на 190.000 ml, „укупне количине“ на 190.000
ml, „процењена вредност за РФЗО“ тако да износи 7.839.400,00 динара без ПДВ-а и „укупна
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процењена вредност“ тако да износи 7.839.400,00 динара без ПДВ-а. Такође, мења се
вредност „укупно за партију 380“ тако да износи 8.252.000,00 динара без ПДВ-а;
-за партију 381 - jomeprol 400 mg I/ml: за ставку 200 ml мења се „количина за РФЗО“ на 10.000
ml, „укупне количине“ на 10.000 ml, „процењена вредност за РФЗО“ тако да износи 381.500,00
динара без ПДВ-а и „укупна процењена вредност“ тако да износи 381.500,00 динара без ПДВ-а
и за ставку 500 ml мења се „количина за РФЗО“ на 30.000 ml, „укупне количине“ на 30.000 ml,
„процењена вредност за РФЗО“ тако да износи 1.144.500,00 динара без ПДВ-а и „укупна
процењена вредност“ тако да износи 1.144.500,00 динара без ПДВ-а. Такође, мења се
вредност „укупно за партију 381“ тако да износи 1.526.000,00 динара без ПДВ-а
-додаје се партија 390, тако да гласи:


„број партије“ - 390



„предмет набавке“ - propofol 2% 1000 mg



„фармацеутски облик“ - emulzija za injekciju/infuziju



„јединица мере“ – boca



„јачина / концентрација лека“ - 1000 mg/50 ml



„процењена јединична цена по јединици мере“ – 1.110,83



„количине за РФЗО“ – 35



„количине за Фонд за СОВО“ – 0



„укупне количине“ – 35



„процењена вредност за РФЗО“ – 38.879,05



„процењена вредност за Фонд за СОВО“ – 0,00



„укупна процењена вредност“ - 38.879,05

-у делу „УКУПНО“ мења се укупна процењена вредност за РФЗО тако да износи
7.722.733.508,85 динара без ПДВ-а, укупна процењена вредност за Ф СОВО тако да износи
243.008.223,40 динара без ПДВ-а и укупна процењена вредност набавке тако да износи
7.965.741.732,25 динара без ПДВ-а
7.

У прилогу В конкурсне документације – Образац понуде који у себи садржи образац структуре
цене врше се следеће измене:
-за партију 33 - dalteparin-natrijum 10000 i.j., мења се „VIII - јединица мере“ тако да гласи
ampula;
-за партију 55 - gvožđe (III) hidroksid saharoza kompleks 100 mg, мења се „VI - фармацеутски
облик“ тако да гласи rastvor za injekciju/koncentrat za rastvor za infuziju;
-у колони „IX – количина“ врше се следеће измене:
-за партију 43 - tenekteplaza 50 mg, мења се укупна количина за набавку на 71 јединицу мере
-за партију 152 - povidon jod 7,5%, pena za kožu 500 ml, мења се укупна количина за набавку на
15.045 јединица мере
-за партију 380 - jomeprol 400 mg I/ml: за ставку 50 ml мења се укупна количина за набавку на
10.000 ml и за ставку 100 ml мења се укупна количина за набавку на 190.000 ml
-за партију 381 - jomeprol 400 mg I/ml: за ставку 200 ml мења се укупне количине за набавку на
10.000 ml и за ставку 500 ml мења се укупне количине за набавку на 30.000 ml
-након партије 389, додаје се партија 390, тако да гласи:


„I – партија“ - 390



„II – назив партије“ - propofol 2% 1000 mg



„VI - фармацеутски облик“ - emulzija za injekciju/infuziju



„VII - јачина / концентрација лека“ - 1000 mg/50 ml



„VIII - јединица мере“ – boca



„IX – количинa“ – 35
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Пречишћен текст конкурсне документације, прилог Б и прилог В конкурсне
документације за јавну набавку Лековa са Листе Б и Листе Д Листе лекова за 2017. годину,
број ЈН 404-1-110/17-23, који садрже горе наведене измене биће објављени на Порталу јавних
набавки и интернет страници наручиоца.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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