Апотека Горњи Милановац
Број:59
Датум:06 .02.2014.г.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Бр.1/2014

Наручилац Апотека Горњи Милановац, Велимира Рајића 42, 32300 Горњи Милановац, у складу са
чланом 63. Закона о јавним набавкама, врши измену конкурсне документације за Јавну набавку добaра
– набавка лекова Листа А и А1/РФЗО и медицинска помагала/РФЗО, по партијама, у отвореном
поступку ЈН бр. 1/2014.
Измена се врши ради усаглашавања Обрасца техничке спецификације добара у Конкурсној
документацији за ЈН бр.1/2014 ( Прилози 1и 2 ) са новом Листом лекова коју утврђује РФЗО, објављеном
28.01.2014.г. у Сл. Гласнику РС бр.7/14.

У складу са наведеним у Конкурсној документацији за ЈН бр.1/2014, објављеној 27.01.2014.г.,
у Обрасцу Техничке спецификације добара у Прилогу 1 - Табела Лекови Листа А и А1/РФЗО
бришу се oдређене партије и додају нове.
Измењен Прилог 1. Табела лекова листе А и А1/РФЗО и Прилог 2.Табела медицинских
помагала/РФЗО објављени су на Порталу јавних набавки и сајту Апотеке Горњи Милановац
дана 07.02.2014.год.
2. .Конкурсна документација на страни 4, Тачка 2.2. мења се и гласи:
2. 2. ОПИС ПАРТИЈА
Предметна јавна набавка обликована је у 837 партија.
Број и назив парија наведени су у техничкој спецификацији.
3 .Конкурсна документација на страни 4, Тачка 2.3. мења се и гласи:
2.3. ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ
Процењена вредност предметне набавке је 97.270.847,13 динара (за лекове Листа А и А1 је
91.352.557,59; за Медицинска помагала/РФЗО је 5.918.289,54).
4 .Конкурсна документација на страни 5, у Тачки 3.2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ под бројем 8.
мењају се се само за одредбе које се односе на бројеве партија и гласе:
1) За партије 1 до 807 (Листа А и А1/РФЗО) понуђач мора имати овлашћење од произвођача лекова, који се
не појављује као понуђач у ЈН, или носиоца дозволе за стављање лека у промет, да учествујуе у ЈН бр. 1/2014 у
у Апотеци Горњи Милановац;
За партије 808 до 837 (Медицинска помагала/РФЗО) понуђач мора имати овлашћење од произвођача или
носиоца дозволе за помагало да учествују у ЈН бр.1/2014 у Апотеци Горњи Милановац;

5 .Конкурсна документација на страни 6, Тачка 3.5. мења се и гласи:
4. 5. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ ЗА
ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА
Предметна јавна набавка обликована је у 837 партија, наведенe у Обрасцу техничке спецификације
добара, који је саставни део конкурсне документације.
Понуђач може да конкурише за поједине или за све партије.
Са понуђачем, коме се додели уговор за више партија, биће закључен један уговор.

6.Конкурсна документација на страни 9.тачка 3.16. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
мења се и гласи:
Понуђачи уз понуду достављају:
- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде- неопозива, безусловна, без права на приговор и платива на
први позив на износ од 1% вредности понуде, као гаранцију да неће мењати или повући своју понуду
или одбити да потпише Уговор уколико његова понуда буде изабрана као најповољнија
- Писмо о намерама пословне банке да ће издати гаранцију за добро извршење посла- неопозива,
безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 5 % вредности Уговора.
Писмо о намерама достављају сви понуђачи, а банкарску гаранцију само понуђач чија понуда буде
изабрана као најповољнија. Банкарску гаранцију доставити најкасније у року од 15 дана од дана
потписивања уговора.
Понуђач, чија је укупна вредност понуде без ПДВ-а до 250,000.00 динара, није обавезан да достави
банкарску гаранцију за озбиљност понуде, као и писмо о намерама пословне банке да ће издати
гаранцију за добро извршење посла

7 .Конкурсна документација на страни 10, Тачка 3.20., ради усаглашавања са чланом 63.Закона о
јавним набавкама, мења се и гласи:
3. 20. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
1. Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу: Апотека Горњи Милановац, Велимира
Рајића 42, 32300 Горњи Милановац или на е-маил: j.borisavljevic@apotekagm.rs, тражити додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за
подношење понуде са назнаком:
„Питања за Комисију за јавну набавку добара- набавка лекова Листа А и А1/РФЗО,
Медицинска помагала/РФЗО, ЈН бр. 1/2014“.
Апотека Горњи Милановац ће на захтев одговорити у року од 3 дана од пријема захтева за додатне
информације и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
2. Ако Апотека Горњи Милановац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужна је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
3. Комуникација у вези са додатним информацијама и одговорима врши се писаним путем, путем
поште или електронске поште.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

8. Конкурсна документација, у делу КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА (ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА ЗА ЛЕКОВЕ Листе А и А1/РФЗО) на страни 12. брише се реченица „Последњи рок
плаћања 120 дана који се не бодује.“
9. Конкурсна документација на страни 16, у Тачки 4., у Обрасцу понуде мења се само наведени број
партија и гласи:
5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. ______ од __ . __. 2014.г.
за ЈН бр. 1/2014, партије од 1 до 837
10.Конкурсна документација, у делу УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ, на страни 21.под
бројем 5., мењају се само одредбе које се односе на бројеве партија и гласе:

Услов:За партије 1 до 807 (Листа А и А1/РФЗО) понуђачи морају да имају овлашћење од произвођача лекова,који
се не појављује као понуђач у ЈН, или носиоца дозволе за стављање лека у промет, да учествују на тендеру
Апотеке Горњи Милановац ЈН бр.1/2014;
Доказ:Овлашћење произвођача или носиоца дозволе лекова да понуђач учествује на тендеру Апотеке Горњи
Милановац за набавку лекова са Листе А и А1/РФЗО, партије 1 до 807 (једно овлашћење за све партије
произвођача)
Услов за помагала:
808 до 837 (Медицинска помагала/ РФЗО) понуђач мора имати овлашћење од
За партије
произвођача,заступника или представника произвођача, односно носиоца дозволе за помагало да учествују у
ЈН бр.1/2014 у Апотеци Горњи илановац;
Доказ:Овлашћење произвођача или носиоца дозволе за помагало да понуђач учествује у ЈН бр.1/2014 за
набавку Медицинских помагала/РФЗО, партије 808 до 837 (једно овлашћење за све партије произвођача).
11. У конкурсна документацији , на страни 21, у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ, тачка 5.СРЕДСТВО
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА додато је: Банкарска гаранција се доставља најкасније у року од 15 дана
од дана потписивања уговора.
12.Конкурсна документација , у дели МОДЕЛ УГОВОРА на страни 26, члан 11, тачка 11.1 мења се и гласи:

„ Продавац се обавезује да даном потписивања овог уговора, а најкасније у року од 15 дана од дана
његовог потписивања, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозива,
безусловна, без права на приговор и платива на први позив на износ од 5% вредности Уговора, којом
гарантује уредно извршење својих уговорених обавеза.“
Остали део члана 11. Модела уговора остаје непромењен.
13 .Конкурсна документација на страни 35, Тачка 14. мења се и гласи:
ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA
И ОПИС ДОБАРА
Дати су у прилозима:
Прилог 1 - Табела Лекови Листа А и А1/РФЗО (партије од 1 до 807)
Прилог 2 - Табела Медицинска помагала/РФЗО (парије од 808 до 837)

Прилози 1 и 2 могу се преузети са сајта Апотеке Горњи Милановац или са Портала јавних
набавки.
Понуђач је дужан да, као саставни део своје понуде, достави:
1. попуњену табелу, односно све стране само Прилога са партијама за које доставља понуду, у
папирној форми, потписану и оверену на месту предвиђеном за потпис и печат;
2. попуњену табелу снимљену на ЦД-у .
Напомена:
- Ове табеле попуњавају се као посебни прилози израђени у EXCEL-u.
- Назив снимљеног фаjла писати латиничним писмом (само слова, без специјалних знакова):
ponuđač (скраћено име) prilog (1,2 ili 3).xls .
(пример: apoteka1.xls. ; apoteka2.xls. или apoteka3.xls)
- Понуђач је дужан да у табели попуни све ставке за партију за коју доставља понуду.
- При попуњавању табела водити рачуна да унешени бројеви - износи буду на две децимале и да сва
поља буду попуњена (уколико је нула писати нулу, а не неки од знакoва: звездица, повлака или
празно поље).
- Приликом попуњавања табеле не брисати поједине редове у табели.
УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НЕ ДОСТАВИ ПОПУЊЕНУ ТАБЕЛУ НА ЦД-у, КАО САСТАВНИ
ДЕО СВОЈЕ ПОНУДЕ, ПОНУДА ЋЕ БИТИ ОДБИЈЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА.

Ускладу са наведеним изменама наручилац је у смислу става 1.члан 63.ЗЈН дана 07.02.2014.г. објавио
на Порталу јавних набавки и на интернет страни Апотеке Горњи Милановац:
- Обаввештење о ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Бр.1/2014;
- Измењену конкурсну документације за Јавну набавку добaра – набавка лекова Листа А и
А1/РФЗО, Медицинска помагала/РФЗО, по партијама, у отвореном поступку ЈН бр. 1/2014
- Измењен Прилог 1 - Табела Лекови Листа А и А1/РФЗО (партије од 1 до 807)
- Измењен Прилог 2 - Табела Медицинска помагала/РФЗО (парије од 808 до 837)
Достављено свим понуђачима, објављивањем на сајту Апотеке Горњи Милановац и Порталу јавних
набавки дана 07..02.2014 године

Комисија за Јавну набавку бр.1/2014

