ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
КИКИНДА
Број: 417/9-1
Дана:03.07.2020. године

На основу члана 63.став 1 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија наручиоца за јавну набавку добара –
лекови,санитетски материјал и пелене за одрасле, образована Решењем директора установе 417/4 од 23.06.2020..год, ЈНМВ 9/2020 сачинила је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Измена бр. 1
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- ЛЕКОВИ,САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ и ПЕЛЕНЕ ЗА ОДРАСЛЕ
ЈНМВ.9/2020.
Наручилац Геронтолошки центар Кикинда, у року предвиђеном за достављање понуда, врши измену конкурсне документације бр 417 од
27.06.2020.године..
У конкурсној документацији се мења :
1.
У делу II конкурсне документације,
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,(СПЕЦИФИКАЦИЈА) квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и
обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге,
у тачки
2.1.1.ПАРТИЈА БРОЈ 1. ЛЕКОВИ:ампуле, таблете, инфузиони раствори, креме- на страни 5, у табели – БРИШУ СЕ тачке 19. и 20
.
Fraksiparin sirete
kom
170 amp 0,6ml
19
Fraksiparin sirete
kom
170 amp 0,3 ml
20
2.
У делу IV/2- ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ИЗ ТАЧКЕ 4.1.2 понуђач доказује достављањем:
на страни 17 - тачка 1
брише се текст
1 За све партије Решења АЛИМС-а о упису у Регистар медицинких средстава
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уноси се текст
1 Важеће решење Агенције за лекове и медицинска средства за стављање у промет за понуђени добра.
Прихватљиво је достављање изјаве о доказима о дозволи за промет понуђених лекова који су издати од стране Агенције за лекове
и медицинска средства Србије а који су јавно доступни на интернет страници надлежног органа.
на страни 17 - тачка 2
подтачка 1
брише се текст: „Такође, треба доставити каталог или флајер понуђеног добра одобрен од АЛИМС – а, као и Решење о одобрењу.
подтачка 3
брише се текст: Доказ да понуђач поседује стандард квалитета ИСО 9001:2008 (неоверена фотокопија)
уноси се текст : Доказ да понуђач поседује стандард квалитета ИСО 9001/2015 (неоверена фотокопија)
3.
На страни 54/55 У табели : обавезна садржина понуде: уносе се исте измене као у тачки 2. Ове одлуке.

4.
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
на страни 53 i 57

у поглављу X

у тачки 2.2.1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ и тачка 4 ПАРТИЈЕ
брише се текст

Рок за подношење понуда је 08.07.2020. године до 10:00 часова.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца до 08.07.2020.године до 10:00 часова.
Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда, дана 08.07.2020.године са почетком у 10:15 часова
уноси се текст
Рок за подношење понуда је 17.07.2020. године до 10:00 часова.
Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране Наручиоца до је 17.07.2020..године до 10:00 часова.
Понуде ће се отварати по истеку рока за подношење понуда, дана 17.07.2020.године са почетком у 10:15 часовa
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Измене и допуне конкурсне документације Наручилац без одлагања објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет странивци.
Понуђачи су дужни да сачине понуду у складу са овом изменом, у супротном понуда ће бити одбијена.
Комисија за јавну набавку
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