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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: 

Лиофилизатор, редни број набавке 23/19, даје следеће одговоре на питања 

заинтересованог лица: 

 

 

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ: 

 

Поштовани, 

 

 

ПИТАЊЕ 1: 

 

Дана 10.12.2019. добили мејлом смо добили Позив за подношење понуда у 

преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда и 

Конкурсну документацију везано за јавну набавку 23/19, са садржином 

докумената: 

-              Позив за подношење понуда у преговарачком поступку са објављивањем 

позива за подношење понуда у поступку јавне набавке добара – Лиофилизатор, 

редно број набавке 23/19 

-              Конкурсна документација у поступку јавне набавке добара – 

Лиофилизатор, редни број набавке 23/19 – преговарачки поступак са 

објављивањем позива за подношење понуда – 

 

С обзиром да је позив објављен на порталу са новим бројем 23/19 да ли могу да 

учествују и други понуђачи осим оних који су учествовали у поступку јавне набавке 

добара – Лиофилизатор, редни број набавке 15/19 на који се ово погађање и 

односи? 

 

Уколико би могла да учествују сва заинтересована лица (понуђачи који нису 

учествовали у јавној набавци 15/19), с обзиром да је позив објављен, према Закону 

рок за достављање подуда би требало да буде минимум 25 дана од дана 

објављивања позива. 

 

Уколико је ово преговарачки поступак у вези са јавном набавком 15/19, и ако сте 

као наручилац одлучили да у преговарачком поступку позовете само и све 

понуђаче који су учествовали у претходно спроведеном поступку да допуне своје 

понуде, тако да их учине прихватљивим, дужни сте да у позиву наведете шта је ко 

од понуђача дужан да достави како би своју понуду учинио прихватљивом. 

 

С тим у вези да ли је ДОНАУ ЛАБ као учесник у јавној набавци 15/19 дужан да 

достави потпуно нову документацију за набавку 23/19 или је документација која је 

била прихватљива у јавној набавци 15/19 довоља а ми као понуђач не доносимо 

документацију за позив 23/19 него долазимо само да се погађамо око цене, 

посмено, у три круга како сте навели у позиву 23/19-5 од 10.12.2019?  
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ОДГОВОР 1: 

Наручилац спроводи поступак јавне набавке број 23/19 сходно члану 35. став 1. 

тачка 1) ЗЈН, који гласи: 

 

“1) ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или 

конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се 

првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и 

критеријуми за доделу уговора, односно оквирног споразума не мењају. Ако 

наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који 

су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или 

конкурентном дијалогу да допуне своје понуде, тако да их учине прихватљивим, 

није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом 

преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, 

рестриктивном или квалификационом поступку, односно конкурентном 

дијалогу;”. 
  

Сходно напред наведеном, Наручилац је послао позиве и Конкурсну 
документацију понуђачима који су учествовали у отвореном поступку ЈН број 
15/19, како би допунили своје, тако да их учине прихватљивим и у складу са тим 
одредио примерен рок за подношење понуда.  

Даље, Наручилац је у Одлуци о обустави поступка ЈН број 15/19, заведена под 
бројем 7Бр.15/19-16 од 27.11.2019.године, детаљно образложио разлоге 
обуставе предметног поступка и исту објавио на Порталу ЈН и интернет страни. 

 

Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације.  

        

 

Објашњење број: 1     Комисија за јавну набавку 

Датум: 12.12.2019.г. 


