
АПОТЕКА НИШ
Булевар Др Зорана Ђинђића 6
Ниш

Дел. бр. 328
Датум: 01. 04. 2016.

П Р Е Д М Е Т: Обавештење о измени Конкурсне документације у поступку јавне
набавке мале вредности 05 / 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 01.04.2016
ЈНМВ 05 / 2016 – Набавка услуга брзе поште

Наручилац врши измену Конкурсне документације у поступку јавне набавке мале
вредности ЈНМВ 05 / 2016 – Набавка услуга брзе поште,
тако што :

на страни 21. Конкурсне документације у Поглављу VII Обаразац понуде брише се:

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Јавна набавка  услуга – Набавка  услуга брзе
поште - ЈНМВ број 05 / 2016

Врста услуге Маса пошиљке у кг
Цена са свим

трошковима без
ПДВ-а

Вредност
ПДВ-а

Цена са ПДВ-
ом

до 0,5

од 0,5 до 2
од 2 до 5
од 5 до 10

од 10 до 50
од 50  до 100 кг

Услуга «ДАНАС ЗА
ДАНАС» – која
подразумева доставу
пошиљки истог дана
до 20 часова.

преко 100 кг
 збирне пошиљке

до 0,5

од 0,5 до 2
од 2 до 5
од 5 до 10

од 10 до 50
од 50  до 100 кг

услуга «ДАНАС ЗА
СУТРА » – која

подразумева доставу
пошиљки наредног
радног дана до 12

часова

преко 100 кг
 збирне пошиљке



до 0,5

од 0,5 до 2
од 2 до 5
од 5 до 10

од 10 до 50
од 50  до 100 кг

услуга «ДАНАС ЗА
СУТРА » – која

подразумева доставу
пошиљки наредног
радног  дана до 19

часова

преко 100 кг
 збирне пошиљке

Укупна вредност понуде

Рок плаћања:

(не краћи од 15 дана након фактурисања)

Телефон за преузимање пошиљки

Рок важења понуде (минимум 30 дана):

Место  преузимања пошиљке (Ф-ЦО ОЈ
АПОТЕКЕ НИШ):

Време за преузимање пошиљки
Услуга «ДАНАС ЗА ДАНАС» – која
подразумева доставу пошиљки истог дана
до 20 часова.

слање пошиљки се најављује телефонским
путем или на други начин најкасније до _____
часова.

услуга «ДАНАС ЗА СУТРА » – која
подразумева доставу пошиљки наредног

радног дана до 12 часова

слање пошиљки се најављује телефонским
путем или на други начин најкасније до _____

часова
услуга «ДАНАС ЗА СУТРА » – која

подразумева доставу пошиљки наредног
радног  дана до 19 часова

слање пошиљки се најављује телефонским
путем или на други начин најкасније до _____

часова

Напомена:

А уписује се



Врста услуге Маса пошиљке у кг
Цена са свим

трошковима без
ПДВ-а

Вредност
ПДВ-а

Цена са ПДВ-
ом

до 0,5
од 0,5 до 2
од 2 до 5
од 5 до 10

од 10 до 50
од 50  до 100 кг

Услуга «ДАНАС ЗА
ДАНАС» – која
подразумева доставу
пошиљки истог дана
до 20 часова.

преко 100 кг
до 0,5

од 0,5 до 2
од 2 до 5
од 5 до 10

од 10 до 50
од 50  до 100 кг

услуга «ДАНАС ЗА
СУТРА » – која

подразумева доставу
пошиљки наредног
радног дана до 12

часова
преко 100 кг

до 0,5
од 0,5 до 2
од 2 до 5
од 5 до 10

од 10 до 50
од 50  до 100 кг

услуга «ДАНАС ЗА
СУТРА » – која

подразумева доставу
пошиљки наредног
радног  дана до 19

часова
преко 100 кг

Укупна вредност понуде

Рок плаћања:

(не краћи од 15 дана након фактурисања)

Телефон за преузимање пошиљки

Рок важења понуде (минимум 30 дана):

Место  преузимања пошиљке (Ф-ЦО ОЈ
АПОТЕКЕ НИШ):

Време за преузимање пошиљки
Услуга «ДАНАС ЗА ДАНАС» – која
подразумева доставу пошиљки истог дана
до 20 часова.

слање пошиљки се најављује телефонским
путем или на други начин најкасније до _____
часова.

услуга «ДАНАС ЗА СУТРА » – која
подразумева доставу пошиљки наредног

радног дана до 12 часова

слање пошиљки се најављује телефонским
путем или на други начин најкасније до _____

часова
услуга «ДАНАС ЗА СУТРА » – која

подразумева доставу пошиљки наредног
радног  дана до 19 часова

слање пошиљки се најављује телефонским
путем или на други начин најкасније до _____

часова



Напомена:

Могућност слања збирне пошиљке са
попустом (понуђач уписује попусте које

даје за збирне пошиљке)

Цена са свим
трошковима без

ПДВ-а

Вредност
ПДВ-а

Цена са ПДВ-
ом

на страни 11. Конкурсне документације у Поглављу VI Упутство понуђачима како да
сачине понуду  под тачком 2 НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САЧИЊЕНА

брише се:

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.
04. 2016. године до 10 часова .

Јавно отварање понуда обавиће се дана 04. 04. 2016. године у 10:15 у просторијама
Апотеке Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића број 6. “

а уписјуе се:

„Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.
04. 2016. године до 10 часова .

Јавно отварање понуда обавиће се дана 06. 04. 2016. године у 10:15 у просторијама
Апотеке Ниш, Булевар Др Зорана Ђинђића број 6. “

на страни 27. Конкурсне документације у Поглављу IX Образац структуре цене са
упутством како да се попуни брише се:

„

Набавка  услуга брзе поште - ЈНМВ број 05 / 2016

Предмет
ЈН

Количина Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-ом

Укупна
цена  без

ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4)

УКУПНО:



Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
1) у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени

предмет јавне набавке;
2) у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени

предмет јавне набавке;
3) у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

4) у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.);
На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

„

а уписјуе се:

Набавка  услуга брзе поште - ЈНМВ број 05 / 2016

Врста услуге Маса пошиљке у кг
Цена са свим

трошковима без
ПДВ-а

Цена са ПДВ-
ом

до 0,5
од 0,5 до 2
од 2 до 5
од 5 до 10

од 10 до 50
од 50  до 100 кг

Услуга «ДАНАС ЗА
ДАНАС» – која
подразумева доставу
пошиљки истог дана
до 20 часова.

преко 100 кг
до 0,5

од 0,5 до 2
од 2 до 5
од 5 до 10

од 10 до 50
од 50  до 100 кг

услуга «ДАНАС ЗА
СУТРА » – која

подразумева доставу
пошиљки наредног
радног дана до 12

часова
преко 100 кг

до 0,5
од 0,5 до 2
од 2 до 5
од 5 до 10

од 10 до 50
од 50  до 100 кг

услуга «ДАНАС ЗА
СУТРА » – која

подразумева доставу
пошиљки наредног
радног  дана до 19

часова
преко 100 кг

Укупна вредност понуде



Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
5) у колону „Цена са свим трошковима“. уписати колико износи јединична цена

без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
6) у колону „Цена са ПДВ-ом“. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом,

за сваки тражени предмет јавне набавке;

У складу са наведеним допунама и изменама, наручилац је у смислу става 1. члана
63. ЗЈН, дана 01. 04. 2016. год. објавио пречишћен текст Конкурсне документације за
ЈНМВ 05 / 2016 – Набавка  услуга брзе поште на Порталу јавних набавки и
интернет страници Апотеке Ниш.

Интернет страница: www.apotekanis.co.rs

Комисија за јавну набаваку ЈНМВ 05 / 2016
Набавка услуга брзе поште


