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АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш

Дел. бр.: 846
Датум: 17. 10. 2017. године

П Р Е Д М Е Т: Обавештење број 2 о измени Конкурсне документације у поступку јавне набавке
мале вредности ЈНМВ 12 / 2017 услуге – Провизија за коришћење ПОС терминала, 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 17. 10. 2017. године
ЈНМВ 12 / 2017 – Провизија за коришћење ПОС терминала

Наручилац врши измену Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ
12 / 2017 – Провизија за коришћење ПОС терминала, тако што се

 на страни 2. Конкурсне документације

брише се: поглавље ХII
Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за добро извршење посла –
бланко сспствену меницу страна 31.

 на страни 9 Конкурсне документације поглавље V Услови за учешће у поступку јавне набавке
из чл, 75. и 76. Закона и упуство како се доказује испуњеност тих услова. Тачка 2. Упуство какао
се доказује испуњеност услова

брише се :

средства финансијског обезбеђења

Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за добро извршење посла –
бланко сoпствену меницу. – ( Образац изјаве XII )

 на страни 13. Конкурсне документације поглавље VI Упуство пинуђачима како да сачине
понуду

брише се :

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 18. 10. 2017.
године до 14:00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 18. 10. 2017 године у 14:15 часова, у
просторијама Апотеке Ниш ул. Булевар Др Зорана Ђинђића 6. Ниш.
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А уписује се :

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 20. 10. 2017.
године до 14:00 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 20. 10. 2017 године у 14:15 часова, у
просторијама Апотеке Ниш ул. Булевар Др Зорана Ђинђића 6. Ниш.

 на страни 13. Конкурсне документације поглавље VI Упуство пинуђачима како да сачине
понуду

брише се :
 Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за добро извршење
посла – бланко сoпствену меницу. – (Образац број XII Конкурсне документације )
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце
дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача
или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом
оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање
изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о
испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од
стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из
групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

 на страни 16. Конкурсне документације поглавље VI Упуство пинуђачима како да сачине
понуду под тачком 12

брише се :

Уз понуду, сви понуђачи достављају:
- Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за добро извршење
посла – бланко сoпствену меницу. - Образац XIII

 на страни 31. Конкурсне документације  поглавље ХII
брише се:

XII - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА - ЗА
ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ

Јавна набавка мале вредности, ЈНМВ 12 / 2017 услуге - Провизија за коришћење ПОС
терминала

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРИЛОЖИТИ ИНСТРУМЕНТ ОБЕЗБЕЂЕЊА - ЗА ДОБРО
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА – БЛАНКО СОПСТВЕНУ МЕНИЦУ



3

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора, издати Наручиоцу
инструмент обезбеђења уговорних обавеза – бланко сопствену меницу, за добро извршење посла,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора
бити достављено
- попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности понуде.
- уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Прилог уз ову изјаву: бланко сопствену меницa, за добро извршење посла - попуњено и оверено
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде.

Датум: М.П. Потпис понуђача

У складу са наведеним допунама и изменама, наручилац је у смислу става 1. члана 63. ЗЈН, дана
17.10.2017. год. објавио пречишћен текст БРОЈ 2. Конкурсне документације за Провизију за
коришћење ПОС терминала на Порталу јавних набавки и на интернет страници Апотеке Ниш
Интернет страница: www.apotekanis.co.rs

Комисија за јавну набаваку ЈНМВ 12 / 2017
Провизија за коришћење ПОС терминала


