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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 

Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Лековa за лечење 
ретких болести за 2019. годину, бр. ЈН. 404-1-110/19-9, 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 Лекови за лечење ретких болести за 2019. годину, бр. ЈН. 404-1-110/19-9: 

 

1. У делу II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, врше се следеће измене: 

- на страни 4 конкурсне документације додаје се тачка 9. тако да гласи: 

„9. Уколико понуђач нуди исти лек у две различите партије, дужан je да за лек понуди 
исту јединичну цену у обе партије.“ 

2. У делу VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА врше се следеће измене: 

-   на страни 20 конкурсне документације додаје се тачка 3.5 тако да гласи: 

„3.5 Уколико понуђач нуди исти лек у две различите партије, дужан je да за лек 
понуди исту јединичну цену у обе партије.“ 

3. Сходно горе наведеним изменама, врши се измена у Прилогу В – Образац понуде бр. 4.1  у 
делу Упутство, тако што се додаје став 10 и исти гласи: 

„Уколико понуђач нуди исти лек у две различите партије, дужан je да за лек понуди исту 
јединичну цену у обе партије.“ 

Пречишћен текст конкурсне документације и Прилог В – Образац понуде бр. 4.1 за 
јавну набавку Лековa за лечење ретких болести за 2019. годину, бр. ЈН. 404-1-110/19-9, који 
садрже горе наведене измене биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца. 
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