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ПР Е Д М Е Т: Обавештење о измени конкурсне документације за јавну набавку ОТВ бр. 14
– Набавка потрошног материјала за Галенску лабораторију а сходно члану 63. Закона о
јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012)

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 4. од 18. 05. 2015 године

Наручилац врши измену кокурсне документације тако што се мења :

- На страни 8. Kонкурсне документације у делу III Врста, техничке карактеристике, квалитет,
количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења
гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне
услуге и сл.партије

Брише  се

Partija VI
potrošni materjal za stabilizaciju galenskih lekova

1. Kompleksan III-( Na-edetat) 3 kg 3000

2. Benzalkonijum hlorid
koncentrovani 1 kg 200000

Ukupno:

А уписује се

Partija VI
potrošni materjal za stabilizaciju galenskih lekova

1. Kompleksan III-( Na-edetat) 3 kg

2. Benzalkonijum hlorid
koncentrovani 1 kg

Ukupno:



- На страни 20. Kонкурсне документације тачка 2. Начин на који понуда мора да буде сачињена у
поглављу VI – Упутство понуђачима како да сачине понуду.

брише се:

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25. 05.
2015. године до 12.30 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 25. 05. 2015. године просторијама Апотеке
Ниш, Управа Апотеке Ниш, бул. др Зорана Ђинђића 6, са почетком у 13 часова.“

а уписује се:

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27. 05.
2015. године до 12.30 часова.

Јавно отварање понуда обавиће се дана 27. 05. 2015. године просторијама Апотеке
Ниш, Управа Апотеке Ниш, бул. др Зорана Ђинђића 6, са почетком у 13 часова.“

У свему осталом конкурсна документација остаје непромењена.

У складу са наведеним изменама, наручилац је у смислу става 1. члана 63. ЗЈН, дана 18.
05. 2015.год. објавио пречишћен текст Конкурсне документације на Порталу јавних набавки и на
интернет страници Апотеке Ниш Интернет страница: www.apotekanis.co.rs чиме је извршио
достављање свим понуђачима.

Комисија за ОТВ 14
Набавка потрошног материјала за

Галенску лабораторију


