Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну
набавку у отвореном поступку бр. 36/2017
Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности
услуга бр. 36/2017 – Набавка лекова за хуману употребу за потребе Специјалне болнице за
рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник
РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца,
образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности добара, Наручилац чини
следећу:
Измену и допуну конкурсне документације
За јавну набавку мале вредности добара, број 36/2017 – Набавка лекова за хуману употребу
за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.
1. У конкурсној документацији на страни 6 обавезних услова врши се измена на
позицији 4 у делу доказивања обавезног услова где стоји:
да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне
набавке (члан 75, став 1. тачка 5. Закона) односно, дозволу издату од стране надлежног
Министарства здравља, те се услов односи на поседовање важеће дозволе за бављење
прометом медицинским средствима.

Доказивање испуњености услова:



Решења Министарства здравља РС о бављењу прометом медицинским средствима.
Решења Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србје (АЛИМС) о дозволи за
стављање у промет апарата који се нуди.

Мења се начин доказивања испуњености услова такода сад гласи:

„Доказивање испуњености услова:



2.

Решења Министарства здравља РС о бављењу прометом медицинским средствима.
Решења Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србје (АЛИМС) о дозволи за
стављање у промет лекова који се нуди.“

У обрасцу број 8 модела уговора у члану 5 став 3 и члану 7 став 3 стоји :» У случају из
претходног става, трошкови ангажовања другог Добављача падају на терет уговореног првог
Добављача.“
Бришу се наведени чланови модела уговора.

3. У обрасцу број 8 модела уговора у члану 6 стоји: «Ако Добављач не изврши испоруку у
року предвиђеном чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од
5‰ (пет промила) дневно, рачунајући од укупне вредности уговорених добара, до
максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене.“
Мења се наведени члан тако да сада гласи: „Ако Добављач не изврши испоруку у року
предвиђеном чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 5‰ (пет
промила) дневно, рачунајући од укупне вредности испоручених добара (добра која нису
испоручена), о максималног одбитка од 10% (десет процената) уговорене цене.

4. У обрасцу број 8 модела уговора у члану 12 став 7 стоји: «За време отклањањања
недостатака или оштећења Добављач ће плаћати пенале у складу са чланом 7. Овора“
Бришу се наведени члан модела уговора.

5. У конкурсној документацији на страни 14 у делу РОК УПОТРЕБЕ ПОНУЂЕНИХ
ДОБАРА стоји да «Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 12 месеци
од дана извршене испоруке.“
Мења се и гласи:
„Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 6 месеци од дана извршене
испоруке“

У Бањи Ковиљачи,
Комисија за јавне набавке
дана 26.10.2017. године

