
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6.

Дел. број  289 од  05.04.2018

Захтев   за  додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне   
документације, Набавка услуга брзе поште ЈНМВ бр. 05/2018

1.Питање 
-  У  Конкурсној  документацији  на  стр.  5,  поглавља  III,  Општи  услови,  брисати: 
„недељом и у дане државних празника“, јер су то нерадни дани;

2. Одговор 
Брише се на страни стр. 5, поглавља III, Општи услови, 
: „недељом и у дане државних празника“.

2.Питање 
-у VII Обрасцу понуде на страни 21 тачка 5) Опис предмета набавке предлажемо 
да се брише „преко 100 кг“(за услугу Данас за сутра до 12 часова  и Данас за сутра 
до 19 часова),. Такође, и у поглављу ИX Образац структуре цене са упуством како 
да се попуни, страна 127, брисати „преко 100 кг“  

2.Одговор
 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.Питање 
- у  поглављу VIII Модел уговора, на странама 23-26, усагласити називе уговорних 
страна у целом тексту (Корисник и Пружалац услуге), и у потпису Модела уговора 
уместо „Наручилац“ исправити тако да стоји „Корисник“, а уместо речи „Добављач“, 
исправите тако да стоји „Пружалац услуге“;

3. Одговор 
-  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.Питање 
-  у Поглављу  XIII  Средство финансијског обезбеђења, дато је Менично писмо – 
овлашћење за добро извршење посла, па је нејасно да ли је оно дато само као 
модел  који  ће  се  доставлати  приликом  закључења  уговора  са  одабраним 
Понуђачем и сада га не попуњавамо, јер сте у Поглављу XII дали Образац Изјаве 
да ће се доставити инструмент обезбеђења за добро извршење посла.



4. Одговор 
 Менично  писмо  –  овлашћење  за  добро  извршење  посла дато  у  конкурснј 
документацији је модел,  који доставља  изабрани понуђач коме се додели уговор. 

Образац Изјаве да ће се доставити инструмент обезбеђења за добро извршење 
посла дат  у  Поглављу  XII  конкурсне  документације  попуњава  се  приликом 
достављања понуде.

Наручилац   је   уважио  примедбе потенцијалног понуђача  и  изменио конкурсну 
документацију  сходно члану 63.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“,  број 124/2012,  14/2015,  68/2015) и  објавио  пречишћен  текст  Конкурсне 
документације  за  Набавку  услуга  брзе  поште  на Порталу  јавних набавки  и на 
интернет страници Апотеке Ниш Интернет страница: www  .  апотеканис.цо.рс  .

 
Комисија за ЈНМВ 05/2018

Набавка услуга брзе поште 

http://www.apotekanis.co.rs/

