
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6, Ниш
Дел. број 418
23.05.2017 године

Предмет: Питања и одговори за  јавну набавку – ЈНМВ 05 / 2017  
Услуге Повезивање организационих јединица Апотеке Ниш у јединствени 
информациони систем 

Питање број 1. 

У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга мрежног повезивања, ЈНМВ 
бр. 05 / 2017, за потребе Апотека Ниш, молимо вас за појашњења и одговоре на 
питања:

1. Молимо вас  за  потврду  да  се  меница  за  озбиљност  понуде  издаје  на 
тражени износ али без ПДВ-а.

2. Да ли  је  потребно  достављање  средства  финансијског  обезбеђења  за 
отклањање  грешака  у  гарантном  року,  с  обзиром  да  није  дефинисано 
издавање истог приликом потписивања Уговора?

3. Наручилац у члану 7. Модела уговора, као и у конкурсној документацији на 
стр. 25/39, где прецизира издавање менице за добро извршење посла, мора 
уместо „вредности понуде“ да наведе „уговорена вредност“ с обзиром да 
Наручилац не сме да тражи издавање средства финансијског обезбеђења 
за добро извршење посла, у износу већем од 10% од вредности уговора 
(без  ПДВ-а),  као  што  налаже  члан  13.  став  2.  Правилника  о  обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова.

Одговор број  1.
1. . Меница за озбиљност понуде издаје на тражени износ  без ПДВ-а.
2.   Не, средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 
року  није предмет набавке .
3. Наручилац прихвата вашу сугестију и врши измену конкурсне документације. 
Измењена конкурсна документација биће објављена на интеренет страници 
наручиоца и порталу јавних набавки. 

Питање број 2. 
Поштовани,

У вези са припремом понуде за јавну набавку услуга мрежног повезивања, ЈНМВ 
бр. 05 / 2017, за потребе Апотека Ниш, молимо вас за појашњења и одговоре на 
питања:

1. На колико децимала понуђачи исказују цене у својим понудама?



2. Молимо вас да дефинишете рок важења менице за озбиљност понуде, као 
и менице за добро извршење посла, будући да нигде у оквиру конкурсне 
документације и меничног овлашћења нисте навели рок важења меница.

Одговор број 2.

1. Понуђач  исказује цене  на две децимале.
2. Рок важења менице за озбиљност понуде је 30 дана од дана отварања понуда,а 
рок важења менице за добро извршење посла је  наведен је на страни  25/39 
конкурсне документације 
Наручилац прихвата вашу сугестију и врши измену конкурсне документације. 
Измењена конкурсна документација биће објављена на интеренет страници 
наручиоца и порталу јавних набавки. 

                                                                   
Комисија за јавну набаваку  ЈНМВ   05 / 2017 

Повезивање организационих јединица Апотеке Ниш
 у јединствени информациони систем 


