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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 

 
Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку лекова са Листе лекова за 
2014. годину: лекови kapecitabin и imatinib, број ЈН 404-1-110/14-67 
  
 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 
124/12), наручилац доноси следеће измене конкурсне документације за јавну набавку лекова са 
Листе лекова за 2014. годину: лекови kapecitabin и imatinib, број ЈН 404-1-110/14-67: 

1) У делу II. Опис предмета набавке, опис партије, назив и ознака из општег речника 
набавке, на страни 6 конкурсне документације, мења се за партију 2 – imatinib јединица мере, 
количина и процењена вредност партије, тако да гласе: 

 

ПАР-
ТИЈА ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ ЈАЧИНА ЛЕКА  ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 
ПАРТИЈЕ 

2 imatinib 
100 mg 

mg 26.892.000 120.476.160,00 
400 mg 

 
2) У делу IV. Техничка спецификација, на страни 8 конкурсне документације мења се за 

партију 2 – imatinib јединица мере, количина, процењена вредност и додаје се напомена да 
понуђач мора да нуди све тражене јачине од истог произвођача, тако да гласе: 

 

ПАР-
ТИЈА 

ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ ФАРМАЦЕУТСКИ ОБЛИК ЈАЧИНА ЛЕКА  ЈЕДИНИЦА 

МЕРЕ КОЛИЧИНА ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ 

2 imatinib 
kapsula tvrda i/ili film 
tableta 

100 mg 
mg 26.892.000 120.476.160,00 

400 mg 

Понуђач мора да нуди све тражене јачине од истог 
произвођача 

 
3) У обрасцу бр. 4.1 – Понуда за јавну набавку лекова са Листе лекова за 2014. годину: 

лекови kapecitabin и imatinib, мења се за партију 2 – imatinib јединица мере и  
количина, при чему се у наведеном обрасцу уноси само једна јединична цена за 
јединицу мере mg (милиграм). 
Понуђач је дужан да понуду достави на измењеном обрасцу број 4.1. 

 
 
НАПОМЕНА: Пречишћен текст конкурсне документације и образац понуде за јавну 
набавку лекова са Листе лекова за 2014. годину: kapecitabin и imatinib, који садрже све 
претходно наведене измене, биће објављени дана 29.05.2014. године на Порталу јавних 
набавки и интернет страници наручиоца. 
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