
  

  

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-115-3/16-IV сачинила је:

Наручилац ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОПШТИНЕ РУМА

Адреса Главна 155

Телефон број 022/433-912, лок.125

Интернет страница www.ruma.rs

Набавка број 404-115/16-IV

Позив број 404-115-4/16-IV

Конкурсна документација број 404-115-5/16-IV

Датум oбјаве Позива и Конкурсне документације

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: portal.ujn.gov.rs

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: www.ruma.rs

23.11.2016.год.

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 404-115-9/16-IV

ДАТУМ 25.11.2016.год.

 Врши се  измена  следећих делова Конкурсне документације Прилог  14  на  страни 78/85  и 

додаје на страни 85/85

Редни број: Oпис

БРИШЕ СЕ 14.4. Јавна набавка није обликована по партијама. 

И ГЛАСИ 14.4. Јавна набавка је обликована по партијама

ДОДАЈЕ СЕ 

И ГЛАСИ

14.22 Заштита података наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које 

понуђачима  ставља  на  располагање,  укључујући  и  њихове 

Измене и допуне конкурсне документације

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
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У складу са чланом 15. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

ПОНУЂАЧ _____________________________________________________________________ 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје:

 

да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и 

приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, и 

да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, 

које могу бити злоупотребљене у безбедоносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира 

на степен те поверљивости. 

 

Изјаву достављамо као саставни део  Понуде, а ради учешћа у поступку јавне набавке мале 

вредности  бр. 404-115/16-IV –  КОМПЈУТЕРСКИ  СОФТВЕРИ  ЗА  ПОТРЕБЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

Напомена:  Потенцијални  понуђачи  имају  обавезу  да  уколико  их  интересује  одговор  на 

предметно  питање,  дођу  до  Општинске  управе  Општине  Рума,Орловићева  5,  Рума 

канцеларија бр.8, са овлашћењем за потписивање изјаве и преузимање поверљивих података 

сваког радног дана од понедељка до петка 28.11.-02.12.2016.године у термину од 08-14 часова.

 

 

 

 Датум: ____________________                                                                Потпис и печат понуђача 

 

                                                                                                                  _______________________

Измене и допуне конкурсне документације

ИЗЈАВА О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

ИЗЈАВУ  

О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ 

ПОДАТАКА
 


