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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
Предмет: Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку лекова за биолошку 
терапију за реуматоидни артритис и Crohn- ову болест и лек rituksimab, број 404-1-110/16-11, 
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 лекова за биолошку терапију за реуматоидни артритис и Crohn-ову болест и лек 
rituksimab, број ЈН 404-1-110/16-11: 
 

1. На страни 4. у одељку II – Списак здравствених установа, додаје се Војномедицинска 
академија. 

2. На страни 24, у одељку VII – Упутство понуђачима, мења се тачка 8.6 тако да гласи: 

„Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 19.9.2016. године 
до 10,00 часова, без обзира на начин како су послате.“ 

3. На страни 25, у одељку VII – Упутство понуђачима, мења се тачка 15.1 тако да гласи: 

„Наручилац ће извршити јавно отварање понуда дана 19.9.2016. године са почетком у 11,00 
часова.“ 

4. На страни 25, у одељку VII – Упутство понуђачима, мења се тачка 17.2 тако да гласи: 

„Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 19.8.2016. године 
до 10,00 часова, без обзира на начин на који су послате.“. 

5. На страни 36, у одељку IX Модел уговора, у члану 3. Цена и плаћање, врше се следеће 
измене: 

 Додаје се тачка 3.3 која гласи: „3.3. Добављач се обавезује да количину лекова које 
испоручује о свом трошку из Спецификације лекова са ценама (Прилог 1), 
бесплатно испоручи Купцу.“ 

 Додаје се тачка 3.4 која гласи „За количину лекова о трошку добављача из тачке 3.3 
овог уговора, трошкове ПДВ-а сноси Добављач.“ 

 Тачка 3.3 постаје тачка 3.5 

 Тачка 3.4 постаје тачка 3.6  

 Тачка 3.5 постаје тачка 3.7 

 Тачка 3.6 постаје тачка 3.8 

 Тачка 3.7 постаје тачка 3.9 

 Тачка 3.8 постаје тачка 3.10 

 После тачке 3.10 додаје се став „У случају да се оквирни споразум закључује са 
добављачем који не нуди донацију, тачке 3.3. и 3.4 се бришу“ 

6. У прилогу Б  конкурсне документације - образац бр 4.1 - понуда за јавну набавку лекова за 
биолошку терапију за реуматоидни артритис и crohn-ову болест и лек rituksimab, који у себи 
садржи образац структуре цене са упутством како да се попуни, врше се следеће измене: 
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 После колоне IX КОЛИЧИНА, додаје се колона X - КОЛИЧИНА О ТРОШКУ 
ПОНУЂАЧА; 

 Колона X ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА постаје Колона XI ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 

 Колона XI ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА постаје Колона XII ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА 

 Колона XII СТОПА ПДВ-а постаје Колона XII СТОПА ПДВ-а 

 Колона XIII ИЗНОС ПДВ-а постаје Колона XIV ИЗНОС ПДВ-а 

 Колона XIV УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом постаје Колона XV УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-
ом 

7. У упутству за попуњавање обрасца понуде, додаје се став 2 који гласи: 

„У колони IX унета је количина из техничке спецификације, односно количина за коју се 
расписује јавна набавка. У случају да понуђач нуди одређену количину лека о свом трошку, 
потребно је да исту унесе у колону X  КОЛИЧИНА О ТРОШКУ ПОНУЂАЧА. Укупна цена без 
ПДВ-а ће аутоматски бити израчуната као производ понуђене јединичне цене без ПДВ-а и 
разлике укупне количине и количине понуђене на терет понуђача, односно: 

XII=XI*(IX-X)“ 

 

Пречишћен текст конкурсне документације и измењен прилог Б конкурсне 
документације - Образац понуде који у себи садржи образац структуре цене, који садрже све 
измене наведене у овом допису биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца. 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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