
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 – Хемикалије и хемикалије за анализу микотоксина, по 

партијама, редни број набавке 7/16, даје следеће одговоре на питања 

заинтересованог лица: 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Предмет: Захтев за додатно за појашњење 

 

Поштовани, 

 

У складу са чл.63 ЗЈН, а у вези са конкурсном документацијом за ЈН7/16 

користимо ову прилику  да Вам укажемо на озбиљне недостатке у конкурсној 

документацији за предметну јавну набавку која за последицу може имати 

флагрантно кршење одредаба чл.71, 72 и 73 а такође Вас  истовремено 

молимо за додатна појашњења на наша следећа питања. 

 

Наиме,наручилац је добро за партију3 – Reagensi za PCR и elektroforezu 

обликовао у укупно16 партија које је су у међусобној логичкој вези али осим 

наведеног не постоји ниједно оправдање да се сва добра  налазе у једној 

партији. Штавише, чак и летимичним погледом на ставке у оквиру партије 

постаје кристално јасно да је  партија обликована на тај начин само и 

искључиво у циљу ограничења конкуренције,   супротно начелу обезбеђивања 

конкуренције предвиђено чл. 10. ЗЈН, јер целокупну спецификацију наведених 

добара може испунити саме један понудач, На овај начин,  коришћењем  

техничких спецификација наручилац у потпуности обесмишљује   смисао јавне 

набавке, унапред одређује понудача са којим ће закључити уговор, а осталим 

понуђачима за које је унапред сигуран да нису у могућности да понуде добра 

за целокупну партију,  је  наменио улогу давања легитимитета поступку јавне 

набавке. 

 

Конкретно, у партији 3, ставка 189 и ставка 200 тражено  је следеће добро: 20bp 

DNA Ladder, Step ladder with 20 bp increments, Range:20-300 bp, Ready-to use, 

Product Size: 50µg, for nucleic acid gel electrophoresis. 

 

Познато нам је да на нашем тржишту само један понуђач може понудити 

тражена добра  са наведеним техницким спецификацијама,  и сматрамо да 

сврставање наведеног добара у ставку  у оквиру партије 3 служи искључиво 

ради елиминације осталих понуђача из целокупне партије. Како би сте 

омогућили конкурентност и  једнакост понудача које су прописане у члановима 

10. и 12. ЗЈН, молимо вас да тражена добра  издвојите из партије 3 у засебне 

партије. 

 

Посебно напомињемо да на тржишту постоје и други произвођачи предметног 

добра који могу да обезбеде еквивалентно добро,   али не и апсолутни 

еквивалент како је  спецификацијом захтевано. 

 

Идентичан случај је и саставкама 194-Midori green advance и 195-Midori  green 

advance Direct.  Према нашим сазнањима, наведено добро производи само 



један производач кога заступа један понудач па Вас такође молимо,   како 

бисте омогућили конкурентност и једнакост понуђача које су прописане у 

члановима 10.и 12.ЗЈН, да тражена добра издвојите из партије 3 у засебне 

партије. 

 

Такође,  у партији 3, ставка 198 тражено је следеће добро:  FastDigest8gll"  200 

reactions, Compatible  8uffer:10x FastDigestBuffer/FastDigestGreenBuffer,Methylation  

Sensitivity: Not dam methylation-sensitive,    Not CpGmethylation-sensitive,    Not 

dcmmethylation-sensitive, Optimal  Reaction Temperature:  3rC, Sensitive toHeat 

Inactivation;  No,restrikcionienzim, каталошки број FD0084, ThermoFisher Scientific  

или одговарајући. 
Познато нам је да на нашем тржишту само један понуђач може понудити 

тражено добро, које апсолутно испуњава све тражене карактеристике у 

смислу техничке спецификације,   па такође инсистирамо да наведено добро 

издвојите у посебну партију. Наиме, постоје понуђачи који су у могућности да  

понуде функционални еквивалент који не испуњава у  потпуности техничку 

спецификацију која је наведена у конкурсној документацији. 

 

Осим наведеног наручилац грубо крши одредбе чл. 71, 72 и 73 ЗЈН јер 

неоправдано користи комерцијалне називе произвођача, и то: 

 

ПИТАЊЕ 1: 

У партији 3, ставка 190 и ставка 201 тражено је следеће добро:  Dream Taq 

Green PCR Master Mix (2X), 1000 x 50 µl. 

Према нашим сазнањима,  наведено добро производи само  један 

произвођач кога заступа један понуђач. Напомињемо да према одредбама чл. 

71, 72 и 73 ЗЈН поред  заштићеног назива Dream Taq Green PCR Master Mix (2x) 

мора стајати или одговарајуће. 

Осим наведеног, имајући у   виду начело обезбеђивања конкуренције међу 

понуђачима, а с обзиром да су паковања различитих произвођача другачијих 

запремина,  да ли је прихватљиво понудити два паковања одговарајућег добра  

од 500x5O µl rxns umesto 1000 x 50 µl  rxns kaко је тражено? 

 

ОДГОВОР 1:  

Да, одговарајуће је понудити ставкe 190 и 201 у паковању 500х50 µl rxns. 

 

ПИТАЊЕ 2: 

У партији 3, ставка 191 тражено је следеће добро:  Dream Taq Green DNA 

Polymerase, 5x500 U. Према нашим сазнањима,    наведено добро производи 

само један произвођач кога заступа један понуђач, Напомињемо да према 

одредбама чл. 71, 72 и 73 ЗЈН поред заштићеног назива DreamTaqGreen  DNA  

Polymerase,  5x500 U мора стајати или одговарајуће. 

Имајући у виду начело обезбеђивања конкуренције међу понуђачима,   а с 

обзиром да су паковања различитих произвођача другачијих запремина,  да ли 

је прихватљиво понудити пет паковања еквивалентног добра од 500 U уместо 

5x500 U како је тражено? 

 

ОДГОВОР 2:  

За ставку 191 одговарајуће је понудити пет паковања од 500 U.  

 

 



ПИТАЊЕ 3: 

У партији 3, ставка197 тражено је следеће добро: DNeasy Plant Mini Kit (250,  15-

25C). 

Према нашим сазнањима,   наведено добро производи само један 

произвођач кога заступа један понуђач. Напомињемо да према одредбама чл. 

71 ,72 и 73 ЗЈН поред заштићеног назива DNeasy Plant Mini Kit (250, 15-25C) мора 

стајати или одговарајуће. 

 

Из свих наведених разлога,   молим Вас  да   извршите одговарајуће измене 

конкурсне документације и  предметну јавну набавку доведете у  законски 

оквир.  У   супротном,  подносилац овог захтеваће бити приморан да 

расположивим правним институтима заштити своја,  законом загарантована 

права. 

 

ОДГОВОР 3: 

 

Одговор на наведено питање ће се дати кроз измену конкурсне документације, 

која ће се објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца. 

 

 

Наведена објашњења  представљају саставни део Конкурсне документације. 

 

 

 

 

 

Комисија за јавну набавку 

 

 

Објашњење број: 5 

Датум: 18.08.2016.године 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


