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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број
1187 од 27.04.2018.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 1188 од
27.04.2018.године, припремљена је:
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1
у отвореном поступку јавне набавке добра
МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ, ПО ПАРТИЈАМА
ЈН број 5/2018
I Наручилац Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, врши измене конкурсне документације
у отвореном поступку јавне набавке добра - медицински потрошни материјал, по
партијама, ЈН број 5/2018, због прецизирања доказа које доставља понуђач за испуњење
додатног услова за учешће у поступку јавне набавке из тачке 4) конкурсне документације,
као што следи:
1) У Поглављу IV - Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих услова, у Одељку 2. Упутство како се доказује
испуњеност услова, због прецизирања доказа које доставља понуђач за испуњење додатног
услова за учешће у поступку јавне набавке из тачке 4) конкурсне документације, мења се
део текста који се односи на доказе које доставља понуђач за испуњење додатног услова из
тачке 4), на страни 11/69 конкурсне документације, као што следи:
"Доказ:
Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије са роком важности у време
подношења понуде и у периоду трајања уговора, односно решења надлежне Агенције за
хемикалије, односно Министарства енергетике, развоја и животне средине, сада
Министарства заштите животне средине о упису у регистар хемикалија. Уколико решење
није важеће на дан отварања понуда, наручилац ће прихватити и потврду о пријему
захтева за обнову уписа у регистар. Уколико понуђач није носилац дозволе за медицинско
средство, неопходно је да достави и овлашћење носиоца дозволе за медицинско средство
да понуђач може да учествује у поступку јавне набавке ЈН број 5/2018 код наручиоца Дом
здравља Кула уз тачно навођење добра на које се односи овлашћење, односно уговоре или
протоколе које понуђач има потписане са носиоцем дозволе за медицинско средство."
2) Због напред наведених измена као што је описано у тачки 1), врши се измена додатног
услова из тачке 4) у Табели - услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76.
ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова, на страни 15/69 конкурсне
документације.
Нова Табела - услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН и упутство
како се доказује испуњеност тих услова, са унетим напред наведеним изменама,
представља саставни део Измене конкурсне документације.
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ТАБЕЛА - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА (ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ)

Број
документа

Назив документа

Датум
документа

Издат од
стране

Број
страна у
прилогу

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно
уписан у одговарајући регистар;
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно
извод из регистра надлежног Привредног суда.
2) Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за
неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре;
Доказ за правно лице:
-Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на
чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно
седиште представништва или огранка страног правног лица, којим
се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре; -Извод из казнене
евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда
у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко
од кривичних дела организованог криминала;
-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта законског заступника);
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да
достави доказ за сваког од њих;
Доказ за предузетника:
-Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске
управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Доказ ne може бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3) Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге
јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране
државе када има седиште на њеној територији;
Доказ:
-Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да
се понуђач налази у поступку приватизације.
Овај доказ достављају сви понуђачи било да су правна лица или
предузетници.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 3., уписује само број под којим је уписан у регистар
понуђача
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4) Услов: Да понуђач има важећу дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет јавне набавке;
Доказ:
-Важећа дозвола / решење Министарства здравља РС о испуњавању
услова за промет добрима која су предмет набавке, а за Партију 5 Rivanolum 1%o rastvor a 1l, важећа дозвола / решење Министарства
здравља РС за производњу и промет галенским лековима, које
понуђач доставља у виду неоверене копије.
Дозвола мора бити важећа.
Број
документа

Назив документа

Датум
документа

Издат од
стране

ДОДАТНИ УСЛОВИ
1) Услов: Да понуђач располаже неопходним финансијским
капацитетом, односно да рачун понуђача није био у блокади
најмање у последњих шест месеци пре објављивања позива за
подношење понуде на Порталу јавних набавки;
Доказ:
- Потврда о броју дана неликвидности за последњих шест месеци
пре објављивања позива за подношење понуде на Порталу јавних
набавки. Услов је да понуђач нема евидентираних дана
неликвидности за тражени период - најмање шест месеци пре
објављивања позива, али потврда може да обухвати и дужи
временски период. Потврду издаје НБС - Принудна наплата Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога принудне
наплате, Крагујевац, Бранка Радичевића 16а, 34000 Крагујевац.
Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са
потребним подацима о фирми и исказом која се потврда жели.
Електронска адреса: zahtevzapotvrde@nbs.rs;
2) Услов: Да понуђач располаже довољним техничким
капацитетом;
Доказ:
-Изјава понуђача да поседује једно доставно возило и копија
саобраћајне дозволе;
3) Услов: Да понуђач има кључно техничко особље које ће бити
одговорно за извршење Уговора и контролу квалитета;
Доказ:
-Изјава понуђача о кључном техничом особљу који раде за понуђача
који ће бити одговорни за извршење уговора и контролу квалитета
- списaк одговорних лица за извршење јавне набавке;
4) Услов: Да понуђач за понуђена добра достави решења Агенције за
лекове и медицинска средства Србије са роком важности у време
подношења понуде и у периоду трајања уговора, а за добра из
Партије 6 - Хемикалије и раствори да достави решења надлежне
Агенције за хемикалије, односно Министарства енергетике, развоја
и животне средине, сада Министарства заштите животне средине
о упису у регистар хемикалија;
Доказ:
Решења Агенције за лекове и медицинска средства Србије са роком
важности у време подношења понуде и у периоду трајања уговора,
односно решења надлежне Агенције за хемикалије, односно
Министарства енергетике, развоја и животне средине, сада
Министарства заштите животне средине о упису у регистар
хемикалија. Уколико решење није важеће на дан отварања понуда,
наручилац ће прихватити и потврду о пријему захтева за обнову
уписа у регистар. Уколико понуђач није носилац дозволе за
медицинско средство, неопходно је да достави и овлашћење носиоца
дозволе за медицинско средство да понуђач може да учествује у
поступку јавне набавке ЈН број 5/2018 код наручиоца Дом здравља
Кула уз тачно навођење добра на које се односи овлашћење, односно
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Број
страна у
прилогу

уговоре или протоколе које понуђач има потписане са носиоцем
дозволе за медицинско средство;
5) Услов: Да понуђач докаже усаглашеност понуде са техничком
спецификацијом у конкурсној документацији - обезбеђивањем
гаранције квалитета, тј. да за понуђена добра уз понуду достави
уверење о квалитету или одобрење за употребу (атест) издато од
стране надлежне установе.
Доказ:
Уверења о квалитету или одобрења за употребу (атести) издати од
стране надлежне установе.
Сви приложени атести и одобрења морају бити на српском језику.
Понуђач који нуди друга одговарајућа добра у односу на она која су
утврђена техничким карактеристикама (спецификацијом), уз понуду
обавезно доставља изјаву (заједно са изјавом произвођача,
заступника или представника произвођача, односно носиоца дозволе
за медицинско средство) у којој изјављује да нуди друга одговарајућа
добра која одговарају карактеристикама траженог добра (изјава у
слободној форми), уз које доставља:
- каталог понуђеног добра - из кога су видљиве техничке
карактеристике добра, квалитет, облик паковања и сл. или
оригинални произвођачки каталог преведен на српски језик од стране
сталног судског тумача који садржи тражене техничке
карактеристике добра;
- сертификат независне агенције из којег су видљиве техничке
карактеристике и квалитет понуђеног добра;
- дозвола о стављању понуђеног добра у промет, издата од стране
надлежне установе;
Доказ:
- Изјава понуђача (заједно са изјавом произвођача, заступника или
представника произвођача, односно носиоца дозволе за медицинско
средство) у којој изјављује да нуди друга одговарајућа добра која
одговарају карактеристикама траженог добра (изјава у слободној
форми);
- Каталог понуђеног добра - из кога су видљиве техничке
карактеристике добра, квалитет, облик паковања и сл. или
оригинални произвођачки каталог преведен на српски језик од стране
сталног судског тумача који садржи тражене техничке
карактеристике добра;
- Сертификат независне агенције из којег су видљиве техничке
карактеристике и квалитет понуђеног добра;
- Дозвола о стављању понуђеног добра у промет, издата од стране
надлежне установе.

Наведени Образац мора бити исправно попуњен, потписан и оверен. Понуђач је дужан да
документа која прилаже као доказ поређа редоследом као у табели. У случају да понуђач
не достави неки од тражених докумената, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Датум

М.П.

________________
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II Због изменa конкурсне документације из тачке I осам или мање дана пре истека рока за
подношење понуда, наручилац продужава рок за подношење понуда и објављује
обавештење о продужењу рока за подношење понуда, те се у складу са истим, врше
следеће измене у конкурсној документацији:
1) У Поглављу I - Општи подаци о јавној набавци, у Одељку 8. Подаци о начину, месту и
роковима за подношење понуда, на страни 3/69 конкурсне документације, мења се
последњи дан рока, односно датум за подношење понуда, тако да сада гласи:
"Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:
Рок за подношење понуда је 22.06.2018.године (петак) до 10,30 часова, без обзира на
начин доставе."
2) У Поглављу I - Општи подаци о јавној набавци, у Одељку 9. Подаци о месту, времену и
начину отварања понуда, на страни 3/69 конкурсне документације, мења се дан отварања
понуда, тако да сада гласи:
"Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене дана 22.06.2018.године
(петак) у 11,00 часова, у просторијама Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, у Кули, у
присуству овлашћених представника понуђача."
3) У Поглављу VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, у Одељку 2. Начин на
који понуда мора да буде сачињена, на страни 19/69 конкурсне документације, мења се
податак о датуму пријема благовремене понуде, тако да сада гласи:
"Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
22.06.2018.године до 10,30 часова."
4) У Поглављу VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, у Одељку 15. Начин,
место и рокови за подношење понуда, на страни 25/69 конкурсне документације, мења се
последњи дан рока, односно датум за подношење понуда, тако да сада гласи:
"Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење
понуда је 22.06.2018.године (петак) до 10,30 часова, без обзира на начин доставе."
5) У Поглављу VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, у Одељку 16. Место,
време и начин отварања понуда, на страни 26/69 конкурсне документације, мења се дан
отварања понуда, тако да сада гласи:
"Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене дана 22.06.2018.године
(петак) у 11,00 часова, у просторијама Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, у Кули, у
канцеларији помоћника директора за правне и опште послове, у присуству овлашћеног
представника понуђача."
III У складу са наведеним изменама у конкурсној документацији, и у Позиву за
подношење понуде, мењају се подаци о последњем дану рока за подношење понуда и дану
отварања понуда.
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IV Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, измене конкурсне документације
и позив за подношење понуде са унетим изменама објављују се на Порталу јавних набавки
и на интернет страници наручиоца Дом здравља Кула.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ:
1. Јасмина Булатовић _____________________
2. Игор Милић __________________________
3. Слободанка Јанковић ___________________
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