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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 
 

Предмет: Измене конкурсне документације за јавну набавку Вакцина против грипа, број 
ЈН 404-1-110/19-78, 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 
предметну јавну набавку: 

 
 I У делу VI. Упутство понуђачима, на страни 20 конкурсне документације, мења се тачка 5.1. 
тако да гласи: 

5.1 Добављач је дужан да испоручи целокупну уговорену количину у року од 10 (десет) дана од 
дана закључења уговора, према расподели по здравственим установама које обављају 
послове јавног здравља за територију више општина, односно града коју утврди Институт 
за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ (расподела ће се налазити у прилогу 
уговора) 

 II У делу VII. Модел уговора: 

- На страни 29 конкурсне документације, мења се тачка 4.1 тако да гласи: 

4.1 Добављач се обавезује да ће укупно уговорену количину лекова  из тачке 2.1 овог уговора 
испоручити у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора, у складу са расподелом 
која се налази у Прилогу 1 овог уговора. 

- На страни 30 конкурсне документације, мења се тачка 7.2. тако да гласи: 

7.2 У случају да Добављач не изврши своју уговорну обавезу ни у додатном року од 10 (десет)  
дана од дана прекорачења рока из тачке 4.1 овог уговора, Институт има право да раскине 
овај уговор и реализује предату меницу 

- На страни 30 конкурсне документације, мења се тачка 8. тако да гласи: 

8. МЕНИЦА 

8.1  Добављач је обавезан да приликом потписивања уговора Институту достави бланко 
меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке, 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење у висини од 10% од укупне вредности уговора 
(без ПДВ-а) са роком важења од најмање 6 месеци од дана закључења уговора. Уз меницу 
мора бити достављена и копија картона депонованих потписа, који мора бити издат од 
стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.  

8.2  У случају непоштовања овог уговора од стране Добављача у погледу квалитета вакцина и 
рокова испоруке, Институт има право да: 

1. реализује меницу за добро извршење посла; 

2. захтева накнаду штете и        

3.   једнострано раскине уговор. 

 Због измена конкурсне документације помера се рок за подношење понуда, те ће се 
сходно наведеном у пречишћеном тексту конкурсне документације изменити рок за 
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подношење понуда тако да гласи 06.12.2019. године, до 10,00 часова, и време отварања 
понуда, тако да гласи 06.12.2019. године у 11,00 часова. 

 Пречишћен текст конкурсне документације за јавну набавку Вакцина против грипа, 
број ЈН 404-1-110/19-78, који садржи горе наведене измене биће објављен на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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