
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш

Дел. број: 435
Датум: 14. 05. 2018. године

П Р Е Д М Е Т: Обавештење о измени Конкурсне документације у поступку јавне набавке
ОТВ 03 - добра – Лекови Листа Д/РФЗО, а сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015),

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1. од 14. 05. 2018. године
ОТВ 03 – Лекови Листа Д/РФЗО

Наручилац врши измену Конкурсне документације у поступку јавне набавке ОТВ 03 – Лекови
Листа Д/РФЗО:

тако што се мења Поглавља V - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова, на страни 9. додатни услови:

брише се:

„7) Услов: Референтна листа за Лекове са Листе Д/РФЗО којом понуђач доказује да је у
2017. години остварио промет лекова са Листе Д/РФЗО са Здравственим установама које су у
2017. години имале склопљен Уговор са РФЗО-ом, и који мора бити финансијски најмање у
вредности укупно дате понуде свих лекова са Листе Д у јавној набавци Апотеке Ниш, ОТВ - 03.

Доказ: Референтна листа о оствареном промету лекова са Листе Д/РФЗО са Здравственим
установама које су у 2017. години имале склопљен Уговор са РФЗО-ом, који мора бити
финансијски најмање у вредности укупно дате понуде свих лекова са Листе Д у јавној набавци
Апотеке Ниш, Отв 03/2018“

Поглавља V - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова, на страни 10. додатни услови:

брише се:

„10) Услов: Да понуђач располаже неопходним пословним и финансијским капацитетом,
односно да је у 2016. години остварио укупан промет добара који су предмет јавне набавке
најмање у износу дате понуде;

Доказ: Завршни рачун за 2017. годину и Изјава дата под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да је у 2017. години остварио укупан промет добара који су предмет јавне набавке
најмање у износу дате понуде

- Образац изјаве - поглавље XV;
(члан 76. став 2. ЗЈН)“

А уписује се:

„10) Услов: Да понуђач није био у блокади у последња 3 месеца од дана објављивања
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки ;

Доказ: Потврда о броју дана блокаде, коју издаје Народна банка Србије“



Поглавља V - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова, на страни 12

Брише се:

„Образац изјаве о промету предметних добара – поглавље XV.“

Поглавље VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 14

Брише се:

„Образац изјаве о промету предметних добара – поглавље XV.“

Поглавље VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 15

Брише се:

„Образац изјаве о промету предметних добара – поглавље XV.“

„Брише се Поглавље XV - образац изјаве о промету предметних добара, на страни 44.“

Поглавље II - Подаци о предмету јавне набавке, на страни 4

Брише се:

“Предметна јавна набавка је обликована у 31 (тридесетједну) партију“

А уписује се:

“Предметна јавна набавка је обликована у 32 (тридесетдве) партије“

Поглавље III - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова
или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., на страни 6

Брише се:

25 N003376 sultiame kutija 50x50mg 1 komad 7.800 120,75 941.850,00 132,83 1.036.035,00

А уписује се:

25 N003376 sultiame kutija 50x50mg 1 komad 4.000 120,75 483.000,00 132,83 531.300,00

Поглавље III - Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова
или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место
извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл., на страни 6

Додаје се:

32 N003343 sultiame tablete 200mg 1 komad 1.250 364,00 455.000,00 400,40 500.500,00



Поглавља V - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова, на страни 9. додатни услови:

брише се:

„8) Услов: Да понуђач располаже довољним Техничким капацитетом
Доказ: Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да поседује
једно доставно возило. - Образаца изјаве - поглавље XIII. (члан 76. став 2. ЗЈН)“

А уписује се:

„8) Услов: Да понуђач располаже довољним Техничким капацитетом
Доказ: Изјава понуђача дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да поседује
једно доставно возило или да има закључен уговор о услужном транспорту са неким правним
лицем које је регистровано за дистрибуцију лекова. - Образаца изјаве - поглавље XIII. Уколико
понуђач  има закључен уговор . са правним лицем које је регистровано за  дистрибуцију лекова -
доставља фотокопију уговора. (члан 76. став 2. ЗЈН)“

Поглавља V - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова, на страни 11. додатни услови:

брише се:

“12) Услов: Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Доказ: Писмо о намерама пословне банке да ће издати гаранцију за добро извршење посла -
неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив на износ од 5%
вредности понуде,
Рок важности банкарске гаранције је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се
Споразум закључује (30. 07. 2018. године). а доставља се у року од 10 дана од дана закључења
Споразума .
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају:
- да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).“

А уписује се:

„12) Услов: Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
а) Понуђач чија је укупна вредност понуде свих партија већа од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а
подноси финансијску гаранцију за добро извршење посла и то:
Доказ: Писмо о намерама пословне банке да ће издати гаранцију за добро извршење посла -
неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив на износ од 5%
вредности понуде,
Рок важности банкарске гаранције је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се
Споразум закључује (30. 07. 2018. године). а доставља се у року од 10 дана од дана закључења
Споразума .
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност
банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају:

- да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
Споразумом.



- у случају неоснованог једностраног раскида  оквирног споразума  о јавној набавци од
стране   добављача,

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања
рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било
који начин.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Писмо о намерама достављају сви понуђачи, а банкарску гаранцију само понуђач са којим се
закључује оквирни споразум, приликом потписивања Оквирног споразума“

Поглавља V - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство
како се доказује испуњеност тих услова, на страни 12. додатни услови:

Додаје се:
„Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију важећег сертификата

ISO9001 за понуђача„

Поглавље VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 14

Брише се:

„образац изјаве о неопходном техничком капацитету, - поглавље XIII“

А уписује се:

„образац изјаве о неопходном техничком капацитету, - поглавље XIII или  фотокопија
уговора. са правним лицем које је регистровано за превоз лекова“

Поглавље VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 14

Додаје се:
„Фотокопија важећег сертификата ISO 9001 за понуђача“

Поглавље VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 17

Брише се:
“9.7. Захтев у погледу раскида само одређене партије из оквирног споразума

Купац има право да раскине оквирни споразум за одређени лек уколико утврди да Агенција за
лекове и медицинска средства Србије није у могућности да изда Решење за увоз тог лека или
Понуђач није у могућности да испоручи одређени лек у одређеном року.
Понуђач је дужан да фотокопију сагласнос за увоз лека издату од стране АЛИМС-а достави
наручиоцу одмах по добијању исте на е-маил наручиоца

 У случају да Агенција за лекове и медицинска средства Србије није у могућности да изда
Решење за увоз тог лека или Понуђач није у могућности да испоручи одређени лек у одређеном
року, раскида се оквирни споразум само за лек за који је утврђено да неће моћи да се увезе, и
/или за који је понуђач доставио писано обавештење да неће моћи да га испоручи у одређеном
року, док за остале лекове оквирни споразум остаје на снази.“

А уписује се:
„9.7. Захтев у погледу раскида само одређене партије из оквирног споразума

Купац има право да раскине оквирни споразум за одређени лек уколико утврди да Агенција за
лекове и медицинска средства Србије није у могућности да изда Решење за увоз тог лека или
Понуђач није у могућности да испоручи одређени лек у одређеном року.



Понуђач је дужан да фотокопију сагласнос за увоз лека издату од стране АЛИМС-а достави
наручиоцу одмах по добијању исте на е-маил наручиоца

 У случају да Агенција за лекове и медицинска средства Србије није у могућности да изда
Решење за увоз тог лека или Понуђач није у могућности да испоручи одређени лек у одређеном
року, раскида се оквирни споразум само за лек за који је утврђено да неће моћи да се увезе, и
/или за који је понуђач доставио писано обавештење да неће моћи да га испоручи у одређеном
року, док за остале лекове оквирни споразум остаје на снази.“

Поглавље VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 18

Додаје се:

Part. JKL INN FO Pakovanje i
jačina leka j.m.

Pojed.
cena bez
PDV - a

32 N003343 sultiame tablete 200mg 1 komad 364,00

Поглавље VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 20

Брише се:
“Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

а) Понуђачи је укупна вредност понуде свих партија већа од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а
подноси банкарску гаранцију за добро извршење посла и то:
Доказ: Писмо о намерама пословне банке да ће издати гаранцију за добро извршење посла -
неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив на износ од 5%
вредности понуде
Рок важности банкарске гаранције је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се
оквирни споразум закључује (30.07.2019. године), а доставља се у року од 10 дана од дана
закључења оквирног споразума.
Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају:
- да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Писмо о намерама достављају сви понуђачи, а банкарску гаранцију за добро извршење посла
само понуђач са којим се закључује оквирни споразум, приликом закључивања оквирног
споразума .

б) Понуђачи чија је укупна вредност понуде свих партија, до 1.000.000,00 динара без ПДВ-а
подноси Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то Писану изјаву
понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла - бланко сопствену
меницу - Образац изјаве из Поглавља – XVI.
Понуђач са којим је закључен оквирни споразум приликом потписивања доставља Бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије, меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека
рока на који се споразум закључује.(30.07.2019. године)
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају:
- да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором
Писану изјаву понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла-
бланко сопствену меницу - Образац изјаве из Поглавља – XVI достављају сви понуђачи, а меницу



за добро извршење посла само понуђач са којим се закључује оквирни споразум, приликом
закључивања оквирног споразума.
У случају да је јавна набавка обликована по партијама и да се понуђач пријављује за више
партија, уз понуду може да приложи једнo средставo финансијског обезбеђења за све наведене
пријављене партије, а може да поднесе и средставо финансијског обезбеђења за сваку партију
посебно.“

А уписује се:
„Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла

а) Понуђачи је укупна вредност понуде свих партија већа од 1.000.000,00 динара без ПДВ-а
подноси банкарску гаранцију за добро извршење посла и то:
Доказ: Писмо о намерама пословне банке да ће издати гаранцију за добро извршење посла -
неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив на износ од 5%
вредности понуде
Рок важности банкарске гаранције је минимум 30 дана дужи од дана истека рока на који се
оквирни споразум закључује (30.07.2019. године), а доставља се у року од 10 дана од дана
закључења оквирног споразума.
Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају:

- да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
Споразумом.

- у случају неоснованог једностраног раскида  оквирног споразума  о јавној набавци од
стране   добављача,

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања
рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било
који начин.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг
коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).
Писмо о намерама достављају сви понуђачи, а банкарску гаранцију за добро извршење посла
само понуђач са којим се закључује оквирни споразум, приликом закључивања оквирног
споразума .

б) Понуђачи чија је укупна вредност понуде свих партија, до 1.000.000,00 динара без ПДВ-а
подноси Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то Писану изјаву
понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла - бланко сопствену
меницу - Образац изјаве из Поглавља – XVI.
Понуђач са којим је закључен оквирни споразум приликом потписивања доставља Бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке
Србије, меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека
рока на који се споразум закључује.(30.07.2019. године)
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају:

- да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
Споразумом.

- у случају неоснованог једностраног раскида  оквирног споразума  о јавној набавци од
стране   добављача,

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања
рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било
који начин.

Писану изјаву понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења за добро извршење посла-
бланко сопствену меницу - Образац изјаве из Поглавља – XVI достављају сви понуђачи, а меницу
за добро извршење посла само понуђач са којим се закључује оквирни споразум, приликом
закључивања оквирног споразума.



У случају да је јавна набавка обликована по партијама и да се понуђач пријављује за више
партија, уз понуду може да приложи једнo средставo финансијског обезбеђења за све наведене
пријављене партије, а може да поднесе и средставо финансијског обезбеђења за сваку партију
посебно.“

Поглавље VI - Образац понуде са табелом, на страни 30

Брише се:

25 N003376 sultiame kutija 50x50mg 1 komad 7.800 120,75 941.850,00 132,83 1.036.035,00

А уписује се:

25 N003376 sultiame kutija 50x50mg 1 komad 4.000 120,75 483.000,00 132,83 531.300,00

Поглавље VI - Образац понуде са табелом, на страни 30

Додаје се:

32 N003343 sultiame tablete 200mg 1 komad 1.250 364,00 455.000,00 400,40 500.500,00

Поглавље VIII - Модел оквирног споразума и Модел уговора о јавној набавци, на страни 32

Брише се:

„5.5. У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, наручилац као здравствена
установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекове и медицинска
средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и
медицинска средства у погледу квалитета и др.), врати добављачу ради безбедног третмана, а
добављач се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме. „

А уписује се:

“5.5. Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је
уобичајан за ту врсту добара и испоручена у оргиналној амбалажи (контејнер) произвођача.

5.6. Добра морају бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености
амбалаже и добара

5.7. У складу са чланом 56. Закона о управљању отпадом, наручилац као здравствена
установа се обавезује да неупотребљиве лекове и медицинска средства (лекове и медицинска
средства са истеклим роком трајања, расуте лекове и медицинска средства, неисправне лекове и
медицинска средства у погледу квалитета и др.), врати добављачу ради безбедног третмана, а
добављач се обавезује да такве лекове и медицинска средства преузме.„

Поглавље VIII - Модел оквирног споразума и Модел уговора о јавној набавци, на страни 33

Брише се:
„Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење обавеза из уговора важност

банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Купац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају:

- да продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
споразумом.

9. 2. Продавац чија је укупна вредност понуде свих партија мања од 1.000.000,00 динара без ПДВ-
а, обавезује се да приликом потписивања оквирног споразума Бланко сопствену меницу, која мора



бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју продавац наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока на који се споразум
закључује.
Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају:
- да продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.“

А уписује се:
„Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење обавеза из уговора важност

банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Купац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају:

- да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
Споразумом.

- у случају неоснованог једностраног раскида  оквирног споразума  о јавној набавци од
стране   добављача,

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања
рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било
који начин.

9. 2. Продавац чија је укупна вредност понуде свих партија мања од 1.000.000,00 динара без ПДВ-
а, обавезује се да приликом потписивања оквирног споразума Бланко сопствену меницу, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење –писмо, са назначеним износом од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју продавац наводи у меничном
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока на који се споразум
закључује.
Купац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају:

- да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
Споразумом.

- у случају неоснованог једностраног раскида  оквирног споразума  о јавној набавци од
стране   добављача,

- у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања
рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било
који начин. „

Поглавље VIII - Модел оквирног споразума и Модел уговора о јавној набавци, на страни 36

Додаје се:
„4.5. Добра чија је купопродаја предмет овог уговора морају бити упакована на начин који је

уобичајан за ту врсту добара и испоручена у оргиналној амбалажи (контејнер) произвођача.
4.6. Добра морају бити транспортована на начин који гарантује очување неоштећености амбалаже
и добара. „



Поглавље VIII - Модел оквирног споразума и Модел уговора о јавној набавци, на страни 37

Додаје се:

“ЧЛАН 11. ПОСЕБАН ОСНОВ ЗА РАСКИД УГОВОРА

10.1. Купац има право да раскине уговор оквирни споразум за одређени лек уколико утврди да
Агенција за лекове и медицинска средства Србије није у могућности да изда Решење за увоз тог
лека или Понуђач није у могућности да испоручи одређени лек у одређеном року из члана 2.2.
овог споразума.
10.2. Понуђач је дужан да фотокопију сагласности  за увоз лека издату од стране АЛИМС-а
достави наручиоцу одмах по добијању исте на е-маил наручиоца
10.3. У случају наведеном у ставу 10.1. овог члана , раскида се  уговор  само за лек за који је
утврђено да неће моћи да се увезе, и /или за који је понуђач доставио писано обавештење да
неће моћи да га испоручи у року одређеном у члану 4.2. овог уговора, док за остале лекове уговор
остаје на снази.“

У складу са наведеним допунама и изменама, наручилац је у смислу става 1. члана
63. ЗЈН, дана 14. 05. 2018. год. објавио пречишћен текст Конкурсне документације за ОТВ
03 – Лекови Листа Д/РФЗО на Порталу јавних набавки и на интернет страници Апотеке
Ниш Интернет страница: www.apotekanis.co.rs

Комисија за јавну набаваку ОТВ 03
Лекови Листа Д/РФЗО


