На основу одредбе из члана 63.ст.1. Закона о јавним набавкама (Сл.гласнк РС“ број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица о
изменама конкурсне документације у отвореном поступку бр. В-02/2016, за јавну набавку добара –
„Лекова, по партијама“.
На стр. 15/41, тачка 10. Конкурсне документације грешка тако да уместо:

исправља се уочена техничка

„10. ВАЛУТА
Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним
условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Треба да стоји
10. ВАЛУТА
„Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена регистрованих лекова из уговора може да се промени у случају измене Правилника о листи
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања, на мање
или на више. У том случају, уговорена цена мењаће се проценутално, односно понуђена цена ће се
процентуално умањити или увећати у истом проценту у коме је дошло до промене цене извршене
Правилником и то у односу на цену која је била пре измене истих.
Цена нерегистрованих лекова из уговора може да се промени у случају промене курса евра за +/10% према средњем курсу НБС-а, на мање или на више. У том случају, уговорена цена мењаће се
проценутално односно понуђена цена ће се процентуално умањити или увећати у истом проценту у
коме је дошло до промене цене услед промене курса евра за +/- 10% према средњем курсу НБС-а.“
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно
упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним
условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.“
Ова измена конкурсне документације чини њен саставни део и сва заинтересована лица
су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом конкурсне
документације јер ће у супротном иста бити одбијена као неприхватљива. У осталом
делу Конкурсна документација остаје непромењена.
У наставку објављујемо стр.15/41 конкурсне документације са унетом изменом.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтева за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
9.4. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
Понуђена добра морају бити у складу са важећим стандардима за врсту производа који се
нуди.
Испоручилац гарантује квалитет испоручених добара који мора бити у складу са
спецификацијом из понуде Испоручиоца.
9.5. Рекламација
Наручилац ће констатовати пријем добра, лекова, по партијама. Уочени недостаци при
квантитативном и квалитативном пријему, као што су оштећење добра и неслагање у
односу на тражене и уговорене карактеристике добра констатоваће се комисијским
записником Наручиоца и Испоручиоца.
Наручилац је обавезaн да пошаље своју писану рекламацију Испоручиоцу у случају да
предмет набавке, не одговара условима из конкурсне документације.
10. ВАЛУТА
„Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се
за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена регистрованих лекова из уговора може да се промени у случају измене Правилника
о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог
осигурања, на мање или на више. У том случају, уговорена цена мењаће се проценутално,
односно понуђена цена ће се процентуално умањити или увећати у истом проценту у коме
је дошло до промене цене извршене Правилником и то у односу на цену која је била пре
измене истих.
Цена нерегистрованих лекова из уговора може да се промени у случају промене курса
евра за +/- 10% према средњем курсу НБС-а, на мање или на више. У том случају,
уговорена цена мењаће се проценутално односно понуђена цена ће се процентуално
умањити или увећати у истом проценту у коме је дошло до промене цене услед промене
курса евра за +/- 10% према средњем курсу НБС-а.“
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на
тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу
са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.“
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА
И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине Министарства пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
рада, запошљавања и социјалне политике.
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