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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: 

 

Како у Правилнику о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања  испуњености услова у члану 5. 

стоји:  

У преговарачком поступку на основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона, у ситуацији 

када наручилац у преговарачки 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, наручилац 

уместо конкурсне документације припрема позив за допуну понуда које су у 

отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном 

дијалогу оцењене као неприхватљиве, који садржи елементе који су неопходни за 

допуну понуда, као и елементе уговора о којима ће се преговарати и начин 

преговарања. 

Молимо Вас да нам потврдите да ли је потребно да понуђач ДОНАУ ЛАБ ДОО 

Београд  за преговарачки поступак достави само попуњен образац понуде из 

конкурсне документације 23/19, с обзиром да је према Одлуци о обустави 

поступка јавне набавке добара – Лиофилизатор, редни број набавке 15/19, 

понуда понуђача ДОНАУ ЛАБ ДОО оцењена као неприхватљива из разлога што је 

понуђач понудио цену преко процењене вредности? 

 

 

ОДГОВОР 1: 
Наручилац је послао позиве и Конкурсну документацију понуђачима који су 
учествовали у отвореном поступку ЈН број 15/19, како би допунили своје 
понуде, тако да их учине прихватљивим у складу са  Одлуком о обустави 
поступка ЈН број 15/19, заведена под бројем 7Бр.15/19-16 од 27.11.2019.године. 
Сходно томе, понуђачи су обавезни да попуне обрасце Конкурсне 
документације и учине своје понуде прихватљивим, а модел уговора и начин 
преговарања су дати у истој. 

 
Наведено објашњење представља саставни део Конкурсне документације.  

      

 

Објашњење број: 2     Комисија за јавну набавку 

Датум: 16.12.2019.г. 


