
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш 

Дел. бр. 862
Датум: 30. 06. 2016.

П Р Е Д М Е Т: Обавештење о измени Конкурсне документације у поступку јавне 
набавке мале вредности  09 / 2016  услуге  – Набавка услуга брзе поште 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 30.06.2016

                           ЈНМВ 09 / 2016 – Набавка услуга чишћења апотека

Наручилац врши  измену Конкурсне  документације  у  поступку  јавне  набавке  мале 
вредности ЈНМВ  09 / 2016  –Набавка услуга чишћења апотека

тако што :

на страни 10. Конкурсне документације у Поглављу V Услови за учешће у поступку 
јавне набавке из  чл.  75.  и 76.  Закона и упутство  како се доказује  испуњеност тих 
услова,    у делу   да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чл. 76. Закона, 
 брише се:

• Да су запослени  извршиоци  код понуђача осигурани од последице несрећног 
случаја. 

• Доказ:   копија полисе осигурања од последица несрећног случаја за запослене 
извршиоце.

А уписује се :
• Да   понуђач поседује полису од  одговорности из делатности.
• Доказ:   копија полисе од  одговорности из делатности

на  страни  11. Конкурсне  документације  у  Поглављу  V упутство  како  се  доказује 
испуњеност тих услова, 

брише се:

• копија полисе осигурања од последица несрећног случаја за  запослене 

а уписјуе се: 

• копија полисе од  одговорности из делатности



на страни 12 Конкурсне документације у Поглављу  Vа Образац изјаве понуђача о 
испуњавању услова из члана 75. и 76. ЗЈН

 брише се:

• копија полисе осигурања од последица несрећног случаја за  запослене 

а уписјуе се: 

• копија полисе од  одговорности из делатности

на страни 14 Конкурсне документације у Поглављу VI Упутство понуђачима како да 
сачине понуду брише се:

• копија полисе осигурања од последица несрећног случаја за  запослене 

а уписјуе се: 

• копија полисе од  одговорности из делатности

на страни 26. Конкурсне документације у Поглављу VIII Модел уговора,   у члану  5. 
став 3.   уписује  се иза речи извршиоца:

 «(минимум 2)» 

У складу са наведеним допунама и изменама, наручилац је у смислу става 1. члана 
63. ЗЈН, дана 30. 06. 2016. год. објавио пречишћен текст Конкурсне документације за 
ЈНМВ бр. 09 / 2016 су услуге  – Набавка услуга чишћења апотека на Порталу јавних 
набавки и  интернет страници Апотеке Ниш. 

Интернет страница: www  .  apotekanis.co.rs  

 

                                                                     Комисија за јавну набаваку ЈНМВ  09 / 2016 
                                                                            Набавка услуга чишћења апотека

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

