
 

 

 
Брпј:   020-30-12/8-1 

Датум:   13.02.2020. гпдине 
 

Дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа брпј 1 

у вези са Кпнкурснпм дпкументацијпм за јавну набавку дoбрa  

– Фине хемикалије –  

редни брпј набавке: ОПФХ 12/20 

 

Наручилац је дана 12.02.2020. гпдине пд заинтереспванпг лица, путем електрпнске ппште, 
примип Захтев за ппјашоеое Кпнкурсне дпкументације за јавну набавку дoбрa – Фине хемикалије, 
редни брпј набавке: ОПФХ 12/20, у пквиру кпг је траженп ппјашоеое. 

 
Питаоа гласе: 
            „Пoштoвaни, 
 
Moлим Вaс зa слeдeћa пojaшоeоa кoнкурснe дoкумeнтaциje: 

 Кaкo би сe испoштoвao Зaкoн o зaштити пoдaтaкa личнoсти мoлим Вaс зa пoтврду дa je кao 
дoкaз кaдрoвскoг кaпaцитeтa, дoвoљнo дoстaвити сaмo изjaву сa трaжeним пoдaцимa. 

 Moлим Вaс зa пoтврду дa je oбрaзaц 6 прихвaтљивo дoстaвити у jeднoм примeрку сa 
нaвoђeоeм свих пoнуђeних пaртиja, дoк дeo 3) пoмeнутoг oбрaсцa зa свaку пaртиjу пoсeбнo. 

 Moлим Вaс зa пoтврду дa je прихвaтљивo oбрaсцe 7-10 дoстaвити у jeднoм примeрку зa свe 
пoнуђeнe пaртиje сa нaвoђeоeм пaртиja зa кoje дajeмo пoнуду.“ 

 
На пснпву члана 54. став 12. тачка 1) Закпна п јавним набавкама, Кпмисија за јавну набавку сачинила 
је дана 13.02.2020. гпдине, дпдатне инфпрмације/ппјашоеоа, какп следи:  
 
Одгпвпри глaсе:  
  

1. Није прихватљивп дати самп изјаву са траженим ппдацима. На пснпву дпстављених угпвпра п 
раду, кппија пријава или других угпвпра п ангажпваоу лица, кап и кппија диплпма п 
стеченпм пбразпваоу, Наручилац утврђује испуоенпст дпдатних услпва. Да би се исппштпвап 
Закпн п заштити ппдатака личнпсти, ппнуђач мпже да у дпстављенпј дпкументацији затамни 
или прекрије ппдатке кпји се сматрају личним псим имена и презимена (датум рпђеоа, ЈМБГ, 
адреса станпваоа, висина зараде и сл.). 

2. Није прихватљив предлпг да се oбрaзaц 6 дoстaви у jeднoм примeрку сa нaвoђeоeм свих 
пoнуђeних пaртиja, а дeo 3) пoмeнутoг oбрaсцa зa свaку пaртиjу пoсeбнo. 

3. Није прихватљив предлпг да се пбрасци пд 7 дп 10 дoстaве у jeднoм примeрку зa свe 
пoнуђeнe пaртиje сa нaвoђeоeм пaртиja. 

  
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 


