
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш 

Дел. бр.:777
Датум: 25. 09. 2017. године

П Р Е Д М Е Т: Обавештење о измени Конкурсне документације у поступку јавне  набавке 
мале  вредности ЈНМВ  10 /  2017  добра  – Набавка  потрошног  материјала  за  одржавање 
хигијене , 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 25. 09. 2017. године

ЈНМВ  10 / 2017  – Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене

Наручилац врши измену Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 
10 / 2017  – Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене, тако што се 

на страни  5. . Конкурсне документације у Поглављу III Врста, техничке карактеристике, квалитет, 
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције 
квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

Додаје се 

• Фотокопија спецификације произвођача са карактеристикама понуђеног добра.
• Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO 9001, ISO 

14001 и OHSAS 18001 за понуђача. 

У табели се врши слдедећа измена 

 У партији ИИ  Тоалет папир , Ставка под бројем 18.

брише се

„Тоалетни папир у ролни, трослојни,бели,100% целулоза, перфорирани,промер хилзне 4,35, 
минимум 150 листова у ролни (+/-5%), димензија листића 11,5x10 цм ( 12/1  или 24/1 – паковање ) 
"Перфекс" или одговарајући, граматуре папира минимум 3x15,5 гр/m2 „500 гр“ „

а уписује се  

„Тоалет папир у ролни, трослојни, 100% целулоза, бели, степен белине минимум 86, граматуре 
папира 16g/m2 +/-5%, димензије листића 93mm висина x 118 +/-2 mm перфорација, број листића у 
ролни 84 +/-k комада, укупне дужине намотаја ролне 11,75 +/-0,7m, пречника ролнице 10 +/-1mm, 
пречника хилзне 48mm, паковање 24 ролнице у кеси (џаку). "Перфекс" или одговарајући.“
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на страни 8. у поглављу IV Конкурсне документације Услови за учешће у поступку јавне набавке 
из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова  
додаје се 

• Фотокопија спецификације произвођача са карактеристикама понуђеног добра.
• Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO 9001, ISO 

14001 и OHSAS 18001 за понуђача. 

На страни 9.  у  поглављу  IV Конкурсне документације  2.  Упутство понуђачима како да сачине 
понуду додаје се 

• Фотокопија спецификације произвођача са карактеристикама понуђеног добра.
• Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO 9001, ISO 

14001 и OHSAS 18001 за понуђача. 

На страни 11.  у поглављу Va Конкурсне документације,  Образац изјаве понуђача о испуњавању 
услова из члана 75. и 76. ЗЈН

Додаје се 

• Фотокопија спецификације произвођача са карактеристикама понуђеног добра.
• Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO 9001, ISO 

14001 и OHSAS 18001 за понуђача. 

На  страни14.  у  поглављу  VI   Конкурсне  документације Упутство  понуђачима  како  да  сачине 
понуду.

брише се: 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до  26. 09. 2017. 
године до 10 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се  дана  26. 09. 2017 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  29. 09. 2017. 
године до 10 часова.
Јавно отварање понуда обавиће се  дана  29. 09. 2017 године у  10:15 у просторијама Апотеке 
Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића број 6. 
Апотека Ниш
Дом Здравља Ниш Конференс сала у Апотеци Чегар 
Војводе Танкосића 15
Ниш“
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На страни 15. у поглављу  VI  Конкурсне документације,   Упутство понуђачима како да сачине 
понуду иза става  Докази,  уписује се: 

• Фотокопија спецификације произвођача са карактеристикама понуђеног добра.
• Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ISO 9001, ISO 

14001 и OHSAS 18001 за понуђача. 

У складу са наведеним допунама и изменама, наручилац је у смислу става 1. члана 63. ЗЈН, дана 
25.09.2017. год. објавио пречишћен текст Конкурсне Набавка 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  10 / 2017 

Набавка потрошног материјала за одржавање хигијене
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http://www.apotekanis.co.rs/

