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Сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике 

Србије», број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Институт за кукуруз «Земун Поље», улица Слободана 

Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке добара: Real Time PCR апарат, 

редни број набавке М-56/17, даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Јавна набавка добара : Real Time PCR апарат 

  

 

ПИТАЊЕ 1: 

У вашем захтеву у јавној набавци број М-56/17 Real Time PCR апарат, тражили сте апарат 

чије спецификације одговарају само једном апарату и то quantstudio 3 произвођача  Fisher 

Scientific (Applied Biosystems) који дистрибуира  компанија Вивоген,тако да на ову јавну 

набавку може да се јави само један понуђач.Овим захтевима сте грубо повредили  начело 

обезбеђивања конкуренције члан 10 „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке  

омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а 

посебно не може онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне 

набавке неоправданом употребом преговарачког поступка, нити коришћењем 

дискриминаторских услова, техничких спецификација и критеријума“. 

 

Такође сте нарушили члан 72 Коришћење техничких спецификација  

„Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која би за 

последицу  имала  давање предности или елиминацију појединих понуђача, на начин из 

ст.1. или 2. овог члана, осим ако наручилац не може да опише предмет уговора на начин 

да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима“. 

 

У вези са тим тражимо да проширите спецификације тако да омогућите и другим 

произвођачима који имају исте или боље карактеристике да учествују равноправно на 

тендеру или смо принуђени да уложимо жалбу на поступак.  

 

 

ОДГОВОР 1: 

Наручилац је у складу са чланом 70. и 71. ЗЈН дефинисао техничке карактеристике 

апарата који је предмет набавке и према потребама научних истраживања која се 

обављају у Институту и према принципима рада траженог апарата, a имајући у виду 

понуду на тржишту и споведене поступке јавних набавки за PCR апарате у претходне три 

године. Сходно томе, услови и техничка спецификација предметне набавке не 

ограничавају  понуђаче који су референтни у овој области, како на територији Р.Србије, 

тако и у региону, чиме је Наручилац испоштовао начело  обезбеђивања конкуренције у 

складу са чланом 10. ЗЈН. 

На основу напред наведеног, Наручилац остаје при техничким карактеристикама 

наведеним у Конкурсној документацији. 

 

 

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације. 

    

     

Објашњење број: 1 

                                                    Комисија за јавну набавку 

Датум: 13.12.2017.г. 


