
 
              
              
              
                       
 
                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                             Број: 5346/6-2 

                                                                                                                            Датум: 06.08.2018.год. 

 

 

 

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама (“Службени Гласник Републике Србије“ 124/12,14/15 и 

68/15),  Наручилац врши 

 

 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

у вези са припремањем понуда за јавну набавку добара – лекови ван листе лекова по партијама  

за период до шест месеци ЈН ОП 42Д/18  

 

 

 

Измена конкурсне документације се односи на: 

 

- на страни 5 – 3.3. Место и рок испоруке, мења се рок испоруке тако да сада гласи: 

„ - Рок испоруке је најдуже до 30 сати од пријема захтева (за партије 1, 3, 4 и 5) 

- Рок испоруке је најдуже до 30 сати од пријема захтева, а након добијања законом предвиђене комплетне 

документације за промет добара која су предмет јавне набавке, односно добијања сертификата анализе серије 

увезеног добра од стране АЛИМС-а. (за партију 2)“ 

 

- на страни 6 - 3.2.4. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН, код доказа мења се тачка 2, тако да сада гласи: 

 

„3.2.4. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН 

Доказ:  

1. Важеће Решење Министарства здравља које се односи на предмет јавне набавке. 

2. Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС) за стављање у промет производа који 

је предмет јавне набавке, на дан отварања понуда (за партије 1, 3, 4 и 5).  

У случају да решење АЛИМС-а не гласи на име понуђача, потребно је доставити овлашћење носиоца уписа 

лека у Регистар АЛИМС-а или други доказ који обезбеђује следљивост између понуђача и носиоца уписа.„ 

 

- на страни 14 – 9.3. Захтев у погледу начина, рока и места испоруке, мења се рок испоруке тако да сада 

гласи: 

 

„9.3. Захтев у погледу начина, рока и места испоруке 

     -  Место испоруке је КБЦ „Бежанијска коса“, Београд, ФЦО Наручиоца - Апотека,  

      -  Рок испоруке је најдуже до 30 сати од пријема захтева (за партије 1, 3, 4 и 5). 

      -  Рок испоруке је најдуже до 30 сати од пријема захтева, а након добијања законом предвиђене комплетне 

документације за промет добара која су предмет јавне набавке, односно добијања сертификата анализе серије 

увезеног добра од стране АЛИМС-а. (за партију 2)“ 

 

- на страни 20 – у обрасцу понуде мења се податак из понуде који се односи на рок испоруке, тако да сада 

гласи: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

„VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА ПОДАЦИМА О ПОНУЂАЧУ И ПОДАЦИМА ИЗ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда се подноси: (заокружити) 

1. Самостално;                       2. Са подизвођачем;                  3. Заједничка понуда 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

1. Назив понуђача  

2. Деловодни број и датум понуде  

3. Адреса седишта понуђача  

4. Матични број понуђача  

5. ПИБ понуђача  

6. Пословна банка и број текућег рачуна  

7. Директор/потписник уговора  

8. Лице за контакт  

9. Број телефона  

10. Број факса  

11. Е-mail адреса  

ПОДАЦИ ИЗ ПОНУДЕ 

12. 
Рок плаћања у данима од дана пријема 

фактуре  
до 90 дана 

13. 
Рок важења понуде (не може бити краћи од 

30 дана од дана отварања понуда) 
 

14. 

- Рок испоруке (не може бити дужи од 30 

сати од пријема захтева) – за партије 1, 3, 4 

и 5; 

- Рок испоруке (не може бити дужи од 30 

сати од пријема захтева, а након добијања 

законом предвиђене комплетне 

документације за промет добара која су 

предмет јавне набавке, односно добијања 

сертификата анализе серије увезеног добра 

од стране АЛИМС-а – за партију 2 

- до _________сати од пријема захтева за партије 

1, 3, 4 и 5;  

- до _________сати од пријема захтева, а након 

добијања законом предвиђене комплетне 

документације за промет добара која су предмет 

јавне набавке, односно добијања сертификата 

анализе серије увезеног добра од стране АЛИМС-а 

– за партију 2 

 

У 

М.П. 

Понуђач 

Датум:  

 

 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.  

 

- на страни 27 и 29 – мења се члан 7. и члан 18. у моделу оквирног споразума, тако да сада гласе: 

„Члан 7 

(за партије 1, 3,  4 и 5) 

               Добављач ће испоруку добара која су предмет овог оквирног споразума вршити сукцесивно, у 

складу са потребама Наручиоца, а на основу писменог захтева Наручиоца. 



                

                       Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и не може бити дужи (од  30 сати) од 

_________ сати од пријема писменог захтева Наручиоца.  

               Место испоруке утврђује се појединачним уговором. 

               Место испоруке је КБЦ „Бежанијска коса“, Београд, Бежанијска коса бб, FCO Наручиоца  - 

Апотека. 

 

(за партију 2) 

               Добављач ће испоруку добара која су предмет овог оквирног споразума вршити сукцесивно, у 

складу са потребама Наручиоца, а на основу писменог захтева Наручиоца. 

   Рок испоруке утврђује се појединачним уговором и не може бити дужи (од  30 сати) до ____ 

сати од пријема писменог захтева Наручиоца, а након добијања законом предвиђене комплетне документације 

за промет добара која су предмет овог оквирног споразума добара, односно добијања сертификата анализе 

серије увезеног добра од стране АЛИМС-а.  

               Место испоруке утврђује се појединачним уговором. 

               Место испоруке је КБЦ „Бежанијска коса“, Београд, Бежанијска коса бб, FCO Наручиоца  - 

Апотека.“ 

 

„Члан 18. 

(за партије 1, 3,  4 и 5) 

              Овај оквирни споразум ће се раскинути у случају да за добра за која је закључен буде 

спроведена централизована јавна набавка или престане потреба Наручиоца за уговореним добрима. 

              Уколико се утврди да је извесно да ће, услед непродужења решења АЛИМС-а о упису 

медицинског средства у Регистар медицинских средстава, престати могућност прометовања уговорених 

добара пре истека рока трајања овог оквирног споразума, Наручилац има право да раскине овај оквирни 

споразум. 

              Раскид овог оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре, закључене на основу 

овог оквирног споразума, и исти ће се извршавати у складу са одредбама тих уговора и овог споразума. 

 

(за партију 2) 

              Овај оквирни споразум ће се раскинути у случају да за добра за која је закључен буде 

спроведена централизована јавна набавка или престане потреба Наручиоца за уговореним добрима. 

                      Раскид овог оквирног споразума нема утицаја на појединачне уговоре, закључене на основу 

овог оквирног споразума, и исти ће се извршавати у складу са одредбама тих уговора и овог споразума.“ 

 

 

- на страни 30 – мења се члан 4. у моделу уговора, тако да сада гласи: 

 

„Члан 4. 

(за партије 1, 3, 4 и 5) 

        Добављач ће испоруку добара која су предмет овог уговора вршити сукцесивно, у складу са 

потребама Наручиоца, а на основу писаног захтева овлашћеног лица Наручиоца, а у року (не може бити дужи  

од  30 сати) до  _______ сати по пријему поруџбине у количинама и по динамици назначеној у захтеву  

Наручиоца.  

  У случају да Добављач у било којој испоруци не испоручи захтевану количину добара од 

стране Наручиоца, обавезан је да захтевану количину испоручи у додатном року од (не може бити дужи  од  

30 сати) до  _______ сати од дана пријема писаног захтева за испоруку тражене количине добра. 

               Место испоруке је КБЦ „Бежанијска коса“, Београд, Бежанијска коса бб, FCO Купца – 

Апотека. 

 

(за партију 2) 

        Добављач ће испоруку добара која су предмет овог уговора вршити сукцесивно, у складу са 

потребама Наручиоца, а на основу писаног захтева овлашћеног лица Наручиоца, а у року (не може бити дужи  

од  30 сати) до  _______ сати по пријему поруџбине у количинама и по динамици назначеној у захтеву  

Наручиоца, а након добијања законом предвиђене комплетне документације за промет добара која су предмет 

овог уговора, односно добијања сертификата анализе серије увезеног добра од стране АЛИМС-а.  

                 Добављач се обавезује да најкасније у року до два дана по закључењу овог уговора започне 

процедуру добијања законом предвиђене комплетне документације за промет добара која су предмет овог 

уговора и да у року (не може бити дужи од 30 сати) до  ________сати од завршетка добијања законом 



предвиђене комплетне документације за промет добара која су предмет овог уговора, односно добијања 

сертификата анализе серије увезеног добра од стране АЛИМС-а,  обавести Наручиоца о томе.   

  У случају да Добављач у било којој испоруци не испоручи захтевану количину добара од 

стране Наручиоца, обавезан је да захтевану количину испоручи у додатном року (не може бити дужи  од  30 

сати) до  _______ сати од дана пријема писаног захтева за испоруку тражене количине добра. 

               Место испоруке је КБЦ „Бежанијска коса“, Београд, Бежанијска коса бб, FCO Купца - 

Апотека.“ 

 

 

У складу са изменом конкурсне документације биће објављен пречишћен текст конкурсне документације за 

ЈН ОП 42Д/18. 

 

 

 

 

Дн:  

- порталу ЈН  

- сајту наручиоца  

 

 

                                                                                                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

                                                                                                                                       ЈН ОП 42Д/18      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


