
 

 

ДЗ «ДР МИЛОРАД-МИКА ПАВЛОВИЋ» 

Инђија, Српскоцрквена 5 

Број: 01.4-2-7/2018 

Дана: 20.04.2018  године 

Тел. 022/561-282/ 022-510-035 

 

 

 
 

 На основу члана 54.  и  63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 

124/2012, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавне набавке формирана за спровођење 

поступка јавне набавке лек са листе Д  за потребе ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» 

из Инђије доноси : 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ОП 2/2018 
 
 

Мења се Конкурсна документација за јавну набавку лек са листе Д  за потребе 

ДЗ «Др Милорад - Мика Павловић» из Инђије тако што : 

1. на страни 4 у одељку II у тачка 2 се брише и сада гласи: „Набавка је обликована 

по партијама“.  

2. На страни 4 у одељку III Врста, техничке карактеристике у табеларном приказу 

долази до измена и то тако што уместо редног броја стоји „број партије“, тако  што се 

додаје „партија 2“ која се назива „Diazepam“ тако да сада табеларни преглед изгледа 

овако: 

 

3.На страни 8 у одељку IV тачка 2 став 4 додаје се иза речи Д реч „партија број ___“ 

тако да сада гласи : ,,Понуда за јавну набавку добара – лекови са листе  Д партија 

број ___ ЈН ОП  бр. 2/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.  

 

4.на страни 9 тачка 3 се брише и сада гласи: 

„Предметна јавна набавка је обликована по партијaма који су таксативно наведени у 

Техничкој спецификацији.   
-      Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 
обухвати најмање једну целокупну партију.  

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 
набавку или само на одређене партије.  

 
- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити 

поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.  
 

- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 

Партија  
Шифра 

лека 
АТЦ 

ИНН 
ФО 

 

 
Јачина лека 

Количина 
(Генерички назив) 

1 N002451 A03BA01 Аtropine sulfate инјекција 

 

1 mg/1 ml  100 

2 Diazepam rektiole 
 

20 



 

 

више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно 

могу бити достављени у једном примерку за све партије.  

- Тачан назив и опис партија наведен је у ТАБЕЛИ- „Техничка спецификација – 

Прилог бр.1“, која је саставни део конкурсне документације.  

- Са понуђачем коме се додели уговор за више партија биће закључен један 

уговор.“ 

5. на стани 16 иза ___ додаје се „за партију ___“ 

 

6. На страни 19- иза речи како следи додаје се „за партију 1“. 

7.Оствара се нова страна 20 која изгледа овако: 

5)На основу позива за учешће у ОП бр. 5/2016 за лекове са листе Д за потребе 
Дома здравља Инђија, као овлашћени представник понуђача ________________  
дајем ПОНУДУ  број ____________ од ___________  како следи за партију 2 : 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

 

НАЗИВ ДОБРА Јединица 

мере 

Количина ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

УКУПНА 

ЦЕНА без 

ПДВ-а 

Стопа 

ПДВ-а 

УКУПНА ЦЕНА 

СА ПДВ-ом  

( 4 x 5 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Diazepam rektiole 20 
        

2 УКУПНА ВРЕДНОСТ без ПДВ-а:   

3 УКУПНА ВРЕДНОСТ са ПДВ-ом:   

Други, пратећи, трошкови у вези са набавком и испоруком добара (изразити у процентима): 

_________________________________________________________________________________ 

РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ___________ (минимално 60 дана од јавног отварања понуда). 

Место испоруке: ФЦО Дом здравља „Др Милорад Мика Павловић“ Инђија. 

РОК ИСПОРУКЕ: ___________________________________________________ 

Рок испоруке: Понуђач уписује рок испоруке који не може бити дужи од 3 дана. У 

случају да понуђач наведе рок испоруке који је дужи од 3 дана наручилац ће понуду 

одбити као неодговарајућу. 

РОК ПЛАЋАЊА: __________________________________________________________ 

Понуђач уписује рок плаћања  90 дана од дана пријема фактуре. У случају да понуђач 

наведе рок плаћaња који је краћи од  90 дана наручилац ће понуду одбити као 

неодговарајућу. 

 У колони 5  уписати Јединична цена без ПДВ-а за тражено добро; 

У колони 6 помоножити количину у колони 4 са Јединична цена без ПДВ-а у колони 5; 

У колони 7 уписати стопу пдв-а; 

У колони 8 уписати УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом тако што ће е помоножити  колона 6 

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ  ПДВ-а са  стопом пдв-а у колони 8; 

Понуђач је  дужан да приликом потписивања уговора достави попуњен и оверен 

Предлог за увоз нерегистрованог лека, а приликом испоруке лека да  достави копију 

Дозволе за увоз нерегистрованог лека издату од стране АЛИМС-а. 

Место: 
Датум: 

М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 

8. На страни 22 у обрасцу Модел уговора у члану 2.1 иза речи понуде додаје се „за 

партију ____“.  



 

 

У складу са напред наведеним променама, извршена је измењена  

конкурсна  документација на страни 4 и 19 која ће сходно одредбама ЗЈН бити 

објављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца. 

  

Рок за подношење и отварање понуда који је заказан за 03.05.2018 године 

неће се померати.  

 

Објавити: 

- на Порталу јавних набавки, 

- на интернет страници Наручиоца 

 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 

 


