ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ
Јована Јанковића Лунге бр.1
Број: 04-583/1
Датум: 01.03.2019.год.

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“,бр. 124/12, 14/15 и 68/15),
наручилац Здравствени центар Врање врши измену конкурсне документације за јавну набавку добара –
Лекови са листе Д и ван листе, ЈН 01/19, за коју су позив за подношење понуда и конкурсна документација
објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 08.02.2019. год.

Мења се конкурсна документација у следећем:
Додаје се партија 3. Oseltamivir 75mg
У прилогу измењени и дидати обрасци.

Комисија за јавну набавку добара
Лекови са листе Д и ван листе, ЈН 01/19

Образац бр. 1
II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
1.

Испорука предметних добара је сукцесивна, по захтеву наручиоца.
Рок испоруке је до два дана од дана пријема поруџбине. Прва испорука је до 2 дана од дана добијања
комплетне документације за увоз нерегистрованог лека.
Место испоруке је Ф-ко наручилац. Уколико понуђач у понуди наведе друго место испоруке, таква понуда
ће бити одбијена као неприхватљива.
INN

Р. бр.
0

1.
2.
3.

Јединица мере

1

Efedrin
Glukosae 50% 100ml
Oseltamivir 75mg

М.П.

Количина

3

4

ampula
bočica
kutija

400
1200
15

Потпис овлашћеног лица
________________________

Образац бр. 1
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда_______ од _________ за јавну набавку добара – лекови са листе Д и ван листе, ЈН 01/19
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача
Седиште и адреса понуђача
Матични број
ПИБ понуђача
Име особе за контакт
Електронска адреса понуђача
Телефон / телефакс
Број рачуна и назив банке
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
(навести називе свих подизвођача / учесника у заједничкој понуди)
Начин подношења понуде (потребно заокружити):
- са подизвођачем
- самостално
- заједничка понуда
3) ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Партија 3.Oseltamivir
Ред. бр.

1.

INN

Oseltamivir 75mg

(Tamiflu)

FO

Јединица
мере

Кол.

capsule

kutija

15

Укупна вредност понуде, без ПДВ-а
Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом
Рок испоруке (не дужи од 2 дана од дана пријема требовања)
Време важења понуде (не може бити краће од 60 дана од дана отварања)
Рок и начин плаћања
Место испоруке

Јединична цена,
без ПДВ-а

Јединична цена,
са ПДВ-ом

Одложено 60 дана од дана испоруке
Ф-ко апотека наручиоца
М.П.

Потпис овлашћеног лица
________________

Заштићено
име лека

Образац бр. 4
VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
Р. број
0

Назив
1

1.
2.
3.

Efedrin
Glukosae 50% 100ml
Oseltamivir 75mg

Количина
2

Јединица
мере
3

400
1200
15

ampula
bočica
kutija

Јединична цена
без ПДВ-а
4

Јединична цена
са ПДВ-ом
5

М.П.

Укупна вредност
без ПДВ-а
6(4 x 2)

Укупна вредност
са ПДВ-ом
7(5 x 2)

Потпис овлашћеног лица понуђача
___________________________

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
 У колони 4. ће уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке;
 У колони 5. ће уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке;
 У колони 6. ће уписати укупну вредност без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
 У колони 7. ће уписати укупну вредност са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у
колони 5.) са траженим количинама (које су навее у колони 2.);

