
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш 

Дел. бр.:771
Датум: 20. 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. 1 од 20. 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 3.   Поглављу II Конкурсне документације ,  Подаци о предмету јавне набавке 
додаје под ставком 2. Партије 

„Партија III  Убруси“

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 

• Узорци се достављају као доказ које добро понуђач нуди у понуди и остају код наручиоца 
до краја реализације уговора. Свака наредна испорука предметног добра мора бити 
саобразна достављеном узорку. 

• Атест о здравственој испаравности за добра наведена у техничкој спецификацији под 
тачкама: 4, 15,18, и 19. 

• Извештај акредитоване лабораторије о граматури папира за ставке 18 и 19.
• Безбедносни (МСДС) лист за ставке редни број 5 и 15

У табели се врши слдедећа измена 

Ставка под бројем 1. Вим абразив течни "Циф" брише се „500 гр“ а уписује се  

„(500 мл)“

Ставка под бројем 8. Освеживач просторија спреј   уписује се  иза 240 „мл“
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Ставка под бројем 16. Алиминијумска фолија  из  речи 10 метара  уписује се 

„дужина ,  ширина 30цм“ 

Додаје се Партија /// као  нова колона иза ставке број 17.

Партија III - убруси Ј.М. Кол. Цена по 
јед.мере

Укупна 
вредност 
без ПДВ-а

Укупна 
вредност 
са ПДВ-ом

Робна 
марка

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 

- «Атест о здравственој испаравности за добра наведена у техничкој спецификацији 
под тачкама: 4, 15,18, и 19. 

- Извештај акредитоване лабораторије о граматури папира за ставке 18 и 19.
- Безбедносни (МСДС) лист за ставке редни број 5 и 15.»

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

- «Атест о здравственој испаравности за добра наведена у техничкој спецификацији 
под тачкама: 4, 15,18, и 19. 

- Извештај акредитоване лабораторије о граматури папира за ставке 18 и 19.
- Безбедносни (МСДС) лист за ставке редни број 5 и 15.»

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

Додаје се 

- «Атест о здравственој испаравности за добра наведена у техничкој спецификацији 
под тачкама: 4, 15,18, и 19. 

- Извештај акредитоване лабораторије о граматури папира за ставке 18 и 19.
- Безбедносни (МСДС) лист за ставке редни број 5 и 15.»

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  25. 09. 2017. 
године до 10 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се  дана  25. 09. 2017 године у  10:15 у просторијама Апотеке 
Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића број 6.“ 

2



а уписује 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. 
Апотека Ниш
Дом Здравља Ниш Конференс сала у Апотеци Чегар 
Војводе Танкосића 15
Ниш“

На страни 15. у поглављу  VI  Конкурсне документације,   Упутство понуђачима како да сачине 
понуду иза става  Докази,  уписује се: 

- «Атест о здравственој испаравности за добра наведена у техничкој спецификацији 
под тачкама: 4, 15,18, и 19. 

- Извештај акредитоване лабораторије о граматури папира за ставке 18 и 19.
- Безбедносни (МСДС) лист за ставке редни број 5 и 15.»

На страни 26. у поглављу VII  Конкурсне документације,  Образац понуде  уписује се 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Јавна набавка добара – Потрошни материјал за одржавање 
хигијене ЈНМВ број 10 / 2017 Партија __________________

Укупна цена без ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-ом:

Рок и начин плаћања: (минимум 60 дана од 
дана пријема фактуре )

Рок важења понуде:(минимум 30 дана од дана 
отварања понуда)

Рок испоруке:(не може бити дужи од 3 дана од 
дана од дана пријема поруџбине)

Место и начин испоруке:(ф-цо магацин купца)

Рок за решавање рекламција(не може бити 
дужи од 5 дана од дана састављања записника о 

квантитативно –квалитативној пријмопредаји)
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У складу са наведеним допунама и изменама, наручилац је у смислу става 1. члана 63. ЗЈН, дана 
20.09.2017. 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/

