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ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 
 
Предмет: Изменe конкурсне документације за јавну набавку лекова са Листе лекова за 
2014. годину: лекови са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и вакцина) и 
метронидазол (таблете)  број ЈН 404-1-110/14-2, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним 
набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) 
  
  

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 са Б листе (осим лекова за лечење хемофилије и 
вакцина) и метронидазол (таблете)  број ЈН 404-1-110/14-2: 

1) У делу V. Упутство понуђачима, под тачком 18.2 на страни 38 конкурсне 
документације, услед техничке грешке наведено је да се благовременим сматрају понуде 
примљене од стране наручиоца до 13.11.2013. године до 10 часова, без обзира на начин на 
који су послате. 

Сходно наведеном, врши се следећа измена конкурсне документације у делу V. 
Упутство понуђачима: 

„18.2  Благовременим се сматрају понуде примљене од стране наручиоца до 
13.11.2013. године до 09,30 часова, без обзира на начин на који су послате.“  

2) У обрасцу број 1 – Подаци о понуђачу на страни 48 конкурсне документације у делу 
напомена наведено је да се образац попуњава само у случају када понуђач самостално 
подноси понуду, у супротном исти не треба попунити и доставити. 

Врши се следећа измена обрасца број 1 у делу напомена тако да гласи: 
„Образац се попуњава у случају када понуђач самостално подноси понуду или 

када понуђач подноси понуду са подизвођачем, у супротном исти не треба попунити и 
доставити.“ 

Измењен образац број 1 налази се у прилогу дописа.  
3) У моделу оквирног споразума у тачки 1.1 на страни 58 конкурсне документације 

наведено је да Наручилац и добављач у уводу констатују:. 
Мења се тачка 1.1 модела оквирног споразума тако да гласи: 
„Фонд и добављач у уводу констатују:“ 
4) У моделу оквирног споразума у тачки 3.1 на страни 59 конкурсне документације 

наведено је да је Наручилац дужан да ... 
Мења се тачка 3.1 модела оквирног споразума тако да гласи: 
„Фонд је дужан да:“ 
5) У моделу оквирног споразума у тачки 8.1 на страни 61 конкурсне документације 

наведено је да у случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати 
Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности појединачног уговора, али не 
више од 5% од вредности уговора. Ако штета пређе износ уговорне казне Наручилац може да 
тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према Добављачу. 

Мења се тачка 8.1 модела оквирног споразума тако да гласи: 
„У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати 

Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% од вредности појединачне партије из 
појединачног уговора за коју је прекорачио рок испоруке, али не више од 5% од 
вредности те појединачне партије. Ако штета пређе износ уговорне казне Наручилац 
може да тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине уговор без обавезе према 
Добављачу.“ 
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6) У моделу уговора у тачки 5.1 на страни 66 конкурсне документације наводи се да у 
случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати Наручиоцу 
уговорну казну у износу од 0,5% од укупне вредности појединачног уговора, али не више од 5% 
од вредности уговора. 

Мења се тачка 5.1 модела уговора тако да гласи: 
„У случају прекорачења уговореног рока испоруке Добављач је дужан да плати 

Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% од вредности појединачне партије за коју је 
прекорачио рок испоруке, али не више од 5% од вредности те појединачне партије.“ 

7) У моделу уговора на страни 67 конкурсне документације у тачки 8. – Раскид уговора, 
врши се следећа измена: 

Брише се тачка 8.3. 
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