
АПОТЕКА НИШ Дел. број 1129 од 15.09.2014 године
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш

ПР Е Д М Е Т: Обавештење о Изменама и допунама Конкурсне документације за
ЈНМВ 16/2014 Набавка лож уља бр. 1. од 15.09.2014 године

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавакама („Сл.гласник РС“ 124/2012)
Апотека Ниш као наручилац извршила је измену Конкурсне документације за ЈНМВ
16/2014- Набавка лож уља.

Измена Конкурсне документације за ЈНМВ 16/2014 врши се тако што се брише:

у поглављу 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. у делу НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕКВАЛИТЕТА брише став 2.

„Понуђач је дужан да достави:
важећу Лиценцу за складиштење нафте и деривата нафте издату од стране Агенције

за енергетику Републике Србије.“

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 ставу 1.2. Понуђач који учествује у
поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у
поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: брише се став

2)Услов: Довољан пословни капацитет- да понуђач поседује важећу Лиценцу за
складиштење нафте и деривата нафте издату од стране Агенције за енергетику
Републике Србије.“

У делу У путство како се доказује испуњеност тих услова повлавља V брише се став
3.
„услов из члана 76. Закона понуђач доказује достављањем важеће Лиценце за
складиштење нафте и нафтиних деривата издатом од стране Агенције за енергетику
Републике Србије.“

у поглављу VI Упутство понуђачима како да сачине понуду под Техничке
карактеристике - Понуђач попуњава тако што у одговарајуће рубрике уноси тражене
податке и уз њега прилаже копију наведене документације: брише се став
„важећу Лиценцу за складиштење нафте и деривата нафте издату од стране Агенције
за енергетику Републике Србије. „

Измена Конкурсне документације за ЈНМВ 16/2014 врши се тако што се уписује:

На страни 2 Конкурсне документације у делу Конкурсна документација садржи,
додаје се :

XII
Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент

обезбеђења –за добро извршење посла – бланко сспствену
меницу
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У Поглављу VI Упутство понуђачима како да сачине понуду, иза средство
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде додаје се

„Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – образац изјаве
понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за добро извршење посла –
бланко сопствену меницу – поглавље XII
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, преда наручиоцу
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., са роком важности који је најмање 5 дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи.“

У Поглављу VI у тачци 12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ
ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА додаје се

 „Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла – образац
изјаве понуђача да ће приложити инструмент обезбеђења – за добро извршење посла
– бланко сопствену меницу – поглавље XII
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, преда наручиоцу
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.

 са роком важности који је најмање 5 дана дужи од истека рока за коначно извршење
посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне
обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да:
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.“

У поглављу VIII Модел уговора додаје се члан 13.

Члан 13.

„Добављач 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, 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., са роком важности који је најмање 5 дана дужи од



истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла
мора да се продужи.“
Остали чланови редом мењају бројеве.
У члану 14. додаје се став 3.
„ - Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.“
Додаје се поглавље XII Образац изјаве понуђача да ће приложити инструмент
обезбеђења –за добро извршење посла – бланко сспствену меницу

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

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора, а најкасније до
прве испоруке 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 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.

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 без ПДВ-а.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Због наведених измена у конкурсној документацији врши се измена у погледу рока за
достављање понуда у поглављу VI Упутство понуђачима како да сачине понуду:

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
25.09.2014 године до 12 часова.“

 У свему осталом кокурсна документација остаје непромењена.

У складу са наведеним допунама и изменама, наручилац је у смислу става 1. члана
63. ЗЈН, дана 15.09. 2014.године објавио пречишћен текст Конкурсне документације
на Порталу јавних набавки и интернет страници Апотеке Ниш www.apotekanis.co.rs
чиме је извршио достављање свим понуђачима.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава објављено је на
порталу ЈН и интенет страници наручиоца www.apotekanis.co.rs.

АПОТЕКА НИШ
Комисија за јавну набавку

ЈНМВ 16/2014


