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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 «ЗемунПоље», 

улица Слободана Бајића број 1, Београд-Земун, у поступку јавне набавке  добара: 

Опрема за истраживачке лабораторије, по партијама, редни број набавке 10/17, 

даје следеће одговоре на питања заинтересованог лица: 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

Захтев за појашњењем конкурсне документације 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

Конкурсном документацијом на страни 10 као додатни услов, пословни капацитет 

тражи се „ да је у периоду не дужем од три године од дана објављивања позива за 

подношење понуда, закључио минимум два Уговора/испоставио минимум две 

фактуре за добра која су предмет набавке за који се подноси понуда“, који се 

доказује референтном листом са следећим подацима: „назив наручиоца, број 

уговора/фактуре, датум закључења уговора/издавања фактуре, уговорена 

вредност/вредност фактуре, фотокопија уговора/фактуре“. 

Ми смо уговором са купцима референтних инструмената обавезни да садржај 

купопродајног уговора/фактуре третирамо као пословну тајну коју не смемо 

приказивати трећем лицу. Чињеница је да референце постоје па Вас у том 

смислу питамо да ли је довољно као доказ референце поднети изјаву купца да је 

од понуђача купио инструмент за производњу лабораторијске пречишћене воде 

без навођења цене јер из претходно поменутог то неће бити могуће? Мишљења 

смо да би се на овај начин омогућило потенцијалним понуђачима да превазиђу 

проблем тајности уговора а обезбедила би се већа конкуренција и у потпуност би 

се поступило у складу са ЗЈН. 
 

 

ОДГОВОР 1: 

У складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама Наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве податке о понуђачима садржане у понуди које као такве, у 

складу са законом, понуђач означио у понуди; 

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података 

добијених у понуди; 

3) чуа као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца 

пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до 

отварања понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 

други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде. 

Даље, подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве, биће коришћени 

само за намене предметног поступка јавне набавке. ови подаци неће бити 

објављени приликом отварања понуда, нити касније у поступку. Наручилац ће као 

поверљиве податке третирати само она документа у документацији која у горњем 

десну углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис 

лица које је потписало понуду. Ако се поверљивим сматра само одређени 
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податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз 

десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени 

начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним 

условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости, а 

понуђач ће то учинити тако што ће његов законски заступник изнад ознаке 

поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум и време и потписати се. Ако 

понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, 

Наручилац ће понуду у целини одбити. 

 

 

 

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације. 
  

        

 

Објашњење број: 5     Комисија за јавну набавку 

Датум: 17.11.2017.г. 


