
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш

Дел. број: 458.
Датум: 18. 05. 2018. године

П Р Е Д М Е Т: Обавештење о измени Конкурсне документације у поступку јавне набавке
ОТВ 03 - добра – Лекови Листа Д/РФЗО, а сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015, 68/2015),

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 2. од 18. 05. 2018. године
ОТВ 03 – Лекови Листа Д/РФЗО

Наручилац врши измену Конкурсне документације у поступку јавне набавке ОТВ 03 – Лекови
Листа Д/РФЗО:

тако што се мења Поглавља V - Општи подаци о јавној набавци, на страни 3.:

брише се:
„Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда је: 24. 05. 2018. године до
10,00 часова.

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама управе
Апотеке Ниш, бул. др Зорана Ђинђића 6, са почетком у 10:15 часова, дана 24. 05. 2018.
године.“

А уписује се:
„Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда је: 25. 05. 2018. године до
09,00 часова.

7. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама управе
Апотеке Ниш, бул. др Зорана Ђинђића 6, са почетком у 09:15 часова, дана 25. 05. 2018.
године.“

Поглавље VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 14.:

Брише се:
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 24.

05. 2018. године до 10.00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 24. 05. 2018. године у просторијама управе

Апотеке Ниш, бул. др Зорана Ђинђића 6, са почетком у 10:15 часова.“

А уписује се:
„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.

05. 2018. године до 09.00 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се дана 25. 05. 2018. године у просторијама управе

Апотеке Ниш, бул. др Зорана Ђинђића 6, са почетком у 09:15 часова.“



Поглавље VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 22.:

Брише се:
„Уколико, две или више понуда по појединачној партији имају исти број пондера, предност ће се
дати понуђачу чија је укупна вредност, Референтне листе о оствареном промету лекова са Листе
Д/РФЗО са Здравственим установама које су у 2017. години имале склопљен Уговор са РФЗО-ом,
који мора бити финансијски најмање у вредности укупно дате понуде свих лекова са Листе Д у
јавној набавци Апотеке Ниш, већа.“

А уписује се:
„Уколико, две или више понуда по појединачној партији имају исти број пондера, предност ће се
дати понуђачу који буде изабран као најповољнији за већи број партија. Ако је и број партија исти,
предност ће се дати понуђачу чија је понуда прва достављена на адресу наручиоца.“

Поглавље VI - Упутство понуђачима како да сачине понуду, на страни 24.:

Брише се:
„Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Нишу, дана 24. 05. 2018.
године у просторијама Апотеке Ниш булевар Др Зорана Ђинђића 6 Ниш са почетком у 10:15
часова.“

А уписује се:
„Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у Нишу, дана 24. 05. 2018.
године у просторијама Апотеке Ниш булевар Др Зорана Ђинђића 6 Ниш са почетком у 09:15
часова.“

Поглавље VII – Образац понуде (Excel tabela), kolona M:

Брише се:
„Rok isporuke 1-5 dana“

А уписује се:
„Рок испоруке добара не може да буде дужи од 30 дана од дана добијања сагласности за

увоз од стране АЛИМСА“

У складу са наведеним допунама и изменама, наручилац је у смислу става 1. члана
63. ЗЈН, дана 18. 05. 2018. год. објавио пречишћен текст Конкурсне документације за ОТВ
03 – Лекови Листа Д/РФЗО на Порталу јавних набавки и на интернет страници Апотеке
Ниш Интернет страница: www.apotekanis.co.rs

Комисија за јавну набаваку ОТВ 03
Лекови Листа Д/РФЗО


