
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш 

Дел. број: 419
Датум: 23. 05. 2017. године

П Р Е Д М Е Т: Обавештење о измени Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале 
вредности  05 / 2017 добра – Повезивање организационих јединица Апотеке Ниш у 
јединствени информациони систем, 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 23. 05. 2017. године
ЈНМВ  05 / 2017  – Повезивање организационих јединица Апотеке Ниш у јединствени 

информациони систем

Наручилац врши измену Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 
05  /  2017  – Повезивање организационих  јединица  Апотеке  Ниш у  јединствени информациони 
систем, тако што

 на  старни  18/39  конкурсне  документације   под  тачком  4. Понуђач  доставља  Средства 
финансијског обезбеђења 
брише се :
„Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, 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. „ 

„а уписује се :
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, 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  без  ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  копија  картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
 -понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду
-понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме 
је  додељен  уговор не  поднесе  средство  обезбеђења за  добро  извршење  посла  у  складу  са 
захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 
уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.“

 На страни 21 конкурсне документације брише се :



„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26. 
05. 2017 год. до 12:00 часова. Отварање понуда обавиће се дана 26. 05. 2017 године у 12:15 

часова у просторијама Апотеке Ниш, ул. Булеваар Др Зорана Ђинђића 6. Ниш.“

  а уписује се 

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29. 
05. 2017 год. до 09:45 часова. Отварање понуда обавиће се дана 29. 05. 2017 године у 10:00 

часова у просторијама Апотеке Ниш, ул. Булеваар Др Зорана Ђинђића 6. Ниш.“

 На страни 22/39  у ставу 7. 

Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, 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.

Иза  „10% од укупне вредности понуде „ додаје се „без ПДВ-а“ 

На страни 25/39  тачка   12. ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА, 
ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I   - Уз понуду, сви понуђачи достављају:  

  брише се 
„Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, 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..

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: 
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; 
- понуђач коме је  додељен уговор не поднесе  средство обезбеђења за  добро извршење 

посла  и  отклањање  грешака  у  гарантном  року  у  складу  са  захтевима  из  конкурсне 
документације.

- Наручилац  ће  вратити  менице понуђачима  са  којима  није  закључен  уговор,  одмах  по 
закључењу уговора са изабраним понуђачем.

- Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.“

 А уписује се 
„Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, 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  без  ПДВ-а.  Уз  меницу  мора  бити  достављена  копија  картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда. 
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
 -понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду



-понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме 
је  додељен  уговор не  поднесе  средство  обезбеђења за  добро  извршење  посла  у  складу  са 
захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу 
уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.“

   На истој страни се даље брише 
„Понуђач  чија  је  понуда  изабрана је  у  обавези  да  достави  Средство  финансијског 
обезбеђења  за  добро  извршење  посла  - Изабрани  понуђач  се  обавезује  да  приликом 
закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу. Меница мора бити евидентирана 
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, 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 без ПДВ-а.““

 А уписује се 

„Понуђач  чија  је  понуда  изабрана је  у  обавези  да  достави  Средство  финансијског 
обезбеђења  за  добро  извршење  посла  - Изабрани  понуђач  се  обавезује  да  приликом 
закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену меницу. Меница мора бити евидентирана 
у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, 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  уговора  без ПДВ-а“

 Уписује  се иза  реченице „   Ако се за  време трајања уговора промене рокови за извршење 
уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.“  уписује се 
„Наручилац  ће  уновчити  меницу   за  добро  извршење  посла  у  случају  да  понуђач  не  буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.“ 

 На страни 34/39  у члану  7.  ред 6.  Модела уговора 

Брише се  
“ од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.“

А уписује се 

 “ од 10% од укупне вредности уговора  без ПДВ-а.“
На крају члана 7 Модела уговора  уговора додаје се 

„Наручилац  ће  уновчити  меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  да  понуђач  не  буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.“

 На  страни  32/39   поглавље   ХII  Образац  изјаве  понуђача  да  ће  приложити  инструмент 
обезбеђења -за добро извршење посла - бланко сопствену меницу

 брише се став 2.
- „попуњено и оверено менично овлашћење -  писмо,  са  назначеним износом од 10% од 

укупне вредности понуде.“

-  А уписује се  
„попуњено и оверено менично овлашћење -  писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а.“ 
 
брише се последњи став 



„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 „.

А уписује се 
„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  уговора без 
ПДВ-а. „

У складу са наведеним допунама и изменама, наручилац је у смислу става 1. члана 63. ЗЈН, дана 
23. 05. 2017. год. објавио пречишћен текст  број 2 Конкурсне документације за ЈНМВ 05/ 2017  – 
Повезивање  организационих  јединица  Апотеке  Ниш  у  јединствени  информациони  систем   на 
Порталу  јавних  набавки  и  на  интернет  страници  Апотеке  Ниш  Интернет  страница: 
www  .  apotekanis.co.rs  

 

                                                                   Комисија за јавну набаваку  ЈНМВ   05 / 2017 
Повезивање организационих јединица Апотеке Ниш

 у јединствени информациони систем 

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

