
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш 

Дел. бр.: 290
Датум: 05. 04. 2018. године

П Р Е Д М Е Т: Обавештење о  измени Конкурсне  документације  у  поступку  јавне  набавке 
мале вредности ЈНМВ 05 / 2018 добра – Набавка услуга брзе поште,  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 05. 04. 2018. године
ЈНМВ 05 / 2018 – Набавка услуга брзе поште 

Наручилац врши измену Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности 

ЈНМВ 05 / 2018 – Набавка услуга брзе поште, тако што:

1. Брише се на страни стр. 5, поглавља III, Општи услови, 

: „недељом и у дане државних празника“.

2. Брише се у  поглављу VII Образац  понуде на страни 21 тачка 5) Опис предмета набавке :

 „преко 100 кг”

Брише се у поглављу IX Образац структуре цене са упуством како да се попуни, страна 127:

 „преко 100 кг“ 

3. у  поглављу VIII Модел уговора, на странама 23-26,  у тексту се врши усаглашавање угповорних 
страна тако да 

Уместо „Наручилац“,   уписује се „Корисник”

И  уместо „Добављач“,  уписује се  „Пружалац услуге“;

4. Брише се на страни 11 у Поглављу 6 Упуство понуђачима како да сачине понуду 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  10. 04. 2018. 
године до 10 часова .
Јавно отварање понуда обавиће се  дана  10. 04. 2018. године у  10:15 у просторијама Апотеке 
Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића број 6.“

А уписује се :
Понуда се сматра благовременом уколико је  примљена од стране наручиоца до  12. 04. 2018. 
године до 10 часова .
Јавно отварање понуда обавиће се  дана  12. 04. 2018. године у  10:15 у просторијама Апотеке 
Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића број 6. 
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У складу са наведеним допунама и изменама, наручилац је у смислу става 1. члана 63. ЗЈН, дана 
05.  04.  2018.  год.  објавио  пречишћен  текст  Конкурсне  документације  за  Набавку  потрошног 
материјала за  одржавање хигијене на Порталу јавних набавки и на интернет страници Апотеке 
Ниш Интернет страница: www  .  apotekanis.co.rs  

 

  Комисија за јавну набаваку ЈНМВ 05 / 2018
                                                                               Набавка услуга брзе поште 
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http://www.apotekanis.co.rs/

