
 

Датум: 19.10.2016. 

 

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одгпвпр на захтев за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде 

     Пп захтеву заинтереспванпг лица за дпдатним инфпрмацијама или ппјашоеоима у вези са 

припремаоем ппнуде у ппступку јавне набавке мале вреднпсти чији су предмет дпбра, 

Хлпрпвпдпнична киселина и Натријум-хидрпксид (спда лужина), редни брпј јавне набавке 

1.1.15/2016, Наручилац у складу са чланпм 63. Закпна п јавним набавкама, пбјављује пдгпвпр. 

Питаое 1:  „Мпје питаое се пднпси на тп, укпликп је ппнуђач фирма из инпстранства, да ли 
прпизвпди из ппнуде мпрају предхпднп да прпђу дпдатну регистрацију у Србији?“ 
 
Одгпвпр 1: Прпизвпди из ппнуде пбавезнп мпрају да прпђу регистрацију у Србији. 

 
 
Питаое 2: „Кплика је кпличина рпбе приликпм сваке сукцесивне исппруке( да ли су исппруке за 
NAOH пд 15т у једнпј исппруци и за HCl две исппруке 20+15т?“ 
 
Одгпвпр 2: Кпличина рпбе за  NAOH је у једнпј исппруци, дпк је за HCl у две исппруке ( свеједнп 
да ли је 25+10т или 20+15т).   

 
Питаое 3: „У предметнпм ппступку набавке дпбара, на стр. 5 кпнкурсне дпкументације, ппд 
наслпвпм „Дпкументација кпју дпставља ппнуђач уз ппнуду“, наведенп је да је пптребнп 
дпставити: „Кппију дпзвпле за кпришћеое нарпчитп ппасних хемикалија у складу са Правилникпм 
п класификацији, пакпваоу, пбележаваоу и пглашаваоу хемикалија и пдређенпг прпизвпда 
(„Службени гласник РС“ бр. 59/10, 25/11 и 5/12)” 
 
Кап редпвни учесник у ппступцима јавних набавки хемикалија кпје су предмет и пве набавке, кап 
дпказ ппседпваоа дпзвпле за учешће у предметним ппступцима, кап и у складу са захтевима 
кпнкурсне дпкументације у датим ппступцима, захтева се и прилажемп дпкумент ппд називпм 
“Дпзвпла за пбављаое делатнпсти прпмета нарпчитп ппасних хемикалија”. Какп је у датпм 
ппступку набавке дпбара пдређенп да је реч п “….дпзвпли за кпришћеое нарпчитп ппасних 
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хемикалија…”, мплимп да прецизирате захтев наручипца и наведете да ли је реч п истпм 
дпкументу или некпј другпј дпзвпли, збпг пчигледне терминплпшке разлике? Јер, кпришћеое има 
једнп значеое, дпк пбављаое делатнпсти прпмета, другп. Кпришћеое се мпже пднпсити и на 
интерну упптребу евентуалнп у прпцесу прпизвпдое, али не и прпдаје, дпк прпмет ппдразумева 
прпдају и набавку предметнпг дпбра. Наша дпзвпла је издата 2013. гпдине и важи 5 гпдина. 
 
Одгпвпр 3: Биће исправљен назив дпзвпле и гласи: Кппија дпзвпле за пбављаое делатнпсти 
прпмета нарпчитп ппасних хемикалија кпје издаје Одељеое за хемикалије при Министарству 
ппљппривреде и заштите живптне средине   
 
 

                                                                               Кпмисија за јавну набавку брпј  1.1.15/2016 


