
 

 

 
Брпј:   020-30-20/7-1 

Датум:  27.03.2019. гпдине 

 

 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбарa  

– Хемикалије – Фине хемикалије, редни брпј набавке: ОПФХ 20/19 

 

Наручилац је дана 25.03.2019. и 26.03.2019. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем е-маила, 
примип Захтеве за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбарa – Хемикалије – Фине 
хемикалије, редни брпј набавке: ОПФХ 20/19, у пквиру кпг је траженп ппјашоеое. 

 
Питаоа гласе: 

1. ''Пoштoвaни, 
 Зaмoлилa бих зa пojaшоeоe у вeзи Jaвнe нaбaвкe дoбaрa – ФИНE ХEMИКAЛИJE, сa рeдним 

брojeм нaбaвкe: OПФХ 20/19, и тo зa слeдeћe стaвкe: 
 ставка 25 – Magnesium carbonate, hydrated basic 1000g – збoг висoкe цeнe трaжeнe кoличинe aртиклa, 

дa ли стe мислили нa пaкoвaоe oд 100g? 

 ставка 27 – Oleuropein 10mg – дa ли je у питaоу стaндaрд или супстaнцa? 

 ставка 31 – Polycaprolactone, average mn 4 100g – кoja je у врeднoст oзнaкe AVERAGE M.W.? 

 ставка 32 – Poly(vinyl alcohol) 100g - кoja je у врeднoст oзнaкe AVERAGE M.W.? 

 ставка 41 – Alpha cyclodextrin 500g – збoг висoкe цeнe трaжeнe кoличинe aртиклa, дa ли стe мислили нa 
пaкoвaоe oд 100 g? 

 ставка 49 – α – tocopherol 1000g - збoг висoкe цeнe трaжeнe кoличинe aртиклa, дa ли стe мислили нa 
пaкoвaоe oд 250g? 

 ставка 59 – Phytic acid sodium salt hydrate 10g – дa ли je трaжeнa стaвкa из рижe?'' 
 
2. ''Пoштoвaни, 

  Moлим Вaс зa пoтврду дa je кao дoкaз кaдрoвскoг кaпaцитeтa прихвaтљивo дoстaвити сaмo M 
oбрaзцe зa зaпoслeнe умeстo угoвoрa o рaду и диплoмa?'' 
 

На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку сачинила 
је дана 25.02.2019. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  
 
Одгпвпри глaсе:  

1. Ставка 25 - Magnesium carbonate, hydrated basic 1000g – у питаоу је пакпваое пд 100 g 
Ставка 27 – у питаоу је стандард; 
Ставка 31 – брише се из спецификације; 
Ставка 32 – брише се из спецификације; 
Ставка 41 – у питаоу је пакпваое пд 100 g; 
Ставка 59 – тражена ставка треба да је из пиринча (или риже); 
 

2. Кап дпказ кадрпвскпг капацитета биће прихватљиви М пбрасци из кпјих се недвпсмисленп види 
ангажпваое радника. Кппије диплпма п стеченпм пбразпваоу пптребнп је дпставити какп би се 



 

 

утврдилп да ли ппнуђач заппшљава кадар пдгпварајуће струке, какп је траженп кпнкурснпм 
дпкументацијпм. 

 
Наручилац ће у складу са пвим дпдатним инфпрмацијама/ппјашоеоима изменити кпнкурсну 

дпкументацију и прпдужити рпк за ппднпшеое ппнуда. 
 

Овп се ппјашоеое, схпднп члану 63. став 3. Закпна п јавним набавкама, пбјављује на Ппрталу 
јавних набавки и интернет страници Наручипца. 

 
 

Кпмисија за јавне набавке 


