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Јединицу за управљане пројектом „Истраживање и развој“ д.о.о. Београд основала је Влада
Републике Србије, са циљем спровођења Пројекта Истраживање и развој у јавном сектору. За овај
Пројекат планирана су средства из кредита Европске инвестиционе банке, Банке за развој Савета
Европе, и буџета Републике Србије укупне вредности 420 милиона евра.
У оквиру Пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ ЈУП за потребе постојећих
научноистраживачких институција у Србији спроводи набавку нове капиталне опреме у вредности
од 50 милиона евра, као и набавку за потрошни материјал вредности 40 милиона евра.

ЦЕНТРАЛИЗОВАНИ СИСТЕМ НАБАВКЕ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА У 2015.
ГОДИНИ
Набавка потрошног материјала има циљ да обезбеди материјал за потребе научно
истраживачке заједнице користећи систем наручивања на основу каталога и каталошких
бројева. Ова врста набавки би требало да обезбеди научној заједници тражене артикле по
повољнијим ценама, и од оних које би биле понуђене у појединачном наручивању крајњих
корисника, као и да обезбеди најкраћи могући рок испоруке.
Укупна процењена вредност потпројекта Централизовани систем набавке потрошног
материјала, за период од 2011. – 2015. године, износи 40.000.000,00 еура.
У периоду од јануара 2015.године до данас ЈУП је покренуо 11 међународних тендера за
набавку потрошног материјала.
1. Набавка лабораторијског потрошног материјала I - бр. ИОП/02-2015/Ц/6
Процењена вредност тендера: 538.000.000,00 РСД.
Број Лотова на тендеру: 72 Лота.
Обухвата: 17.000 ставки.
Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке.
Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 2792 од 22.06.2015.
године.
Позив за подношење понуда је објављен у Службеном листу Европске уније
(ОЈЕУ), на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана
09.07.2015. године.
Рок за подношење понуда : за Лот 01 – 036 је 31.08.2015. године
за Лот 037 – 072 је 01.09.2015. године
Записник о отварању понуда бр. 4940 је сачињен за Лот 01 – 036 дана 31.08.2015.
године, а Записник о отварању понуда за Лот 037 – 072 бр. 5070 сачињен је
01.09.2015. године.
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На основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 7157 од 27.11.2015. године и
Допуне извештаја бр. 7349 од 04.12.2015. године, донета је Одлука о додели
уговора бр. 7508 од 10.12.2015. године.
Број уговорених Лотова: 42.
Укупан број ставки са прихватљивим понудама: 13.540.
Укупна вредност додељених уговора: 2.482.692,67 ЕУР.
Донета је Одлука о обустави поступка бр. 7509 од 10.12.2015. године којом су
обустављени сви Лотови за које су понуде прекорачиле процењене вредности или
нису достављене понуде. Одлучено је да ће се за 26 обустављених Лотова ићи у
преговарачки поступак, док су 4 Лота за које није било понуда ушла у тендер бр.
ИОП/13-2015/Ц/9.
Позив за подношење понуда за преговарачки поступак за набавку потрошног
материјала послат је понуђачима 28.12.2015. године.
Рок за достављање понуда и отварање понуда одржало се 15.01.2016. године. У
току је стручна оцена понуда.
Линк за све информације о набавци: http://www.piu.rs/tenders.php?id=29&p_id=95
2. Набавка лабораторијског потрошног материјала II - бр. ИОП/04-2015/Ц/7,
Процењена вредност тендера: 258.000.000,00 РСД.
Број Лотова на тендеру: 132 Лота.
Обухвата: 6000 ставки.
Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке.
Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 3707 од 27.07.2015.
године. Позив за подношење понуда је објављен у Службеном листу Европске
уније (ОЈЕУ), на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана
11.08.2015. године.
Рок за подношење понуда : за Лот 100 – 165 је 28.09.2015. године
за Лот 037 – 072 је 29.09.2015. године
Записник о отварању понуда бр. 5831 је сачињен за Лот 100 – 165 дана 29.09.2015.
године, а Записник о отварању понуда за Лот 037 – 072 бр. 5860 сачињен је
01.10.2015. године.
Извештај о стручној оцени понуда бр. 7364 је потписан 07.12.2015. године, са
Допуном извештаја бр. 7571 од 14.12.2015. године, на основу којих је донета
Одлука о додели уговора бр. 7572 од 14.12.2015. године.
Одлука о обустави поступка за поједине лотове, бр. 7573, донета је 12.12.2015.
године.
Одлука о измени одлуке о додели уговора за лот 164, 165, 195, 197 и 199 бр. 7937
донета је 28.12.2015. године, као и Одлука о измени одлуке о обустави за лот 164,
165, 197, 199 која је донета 28.12.2015. године.
Број уговорених Лотова: 63.
Укупан број ставки са прихватљивим понудама: 2650.
Укупна вредност додељених уговора:730.906,72 ЕУР.
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Линк за све информације о набавци: http://www.piu.rs/tenders.php?id=29&p_id=103
3. Набавка лабораторијског потрошног материјала III – бр. ИОП/05-2015/Ц/8,
Процењена вредност тендера: 65.000.000,00 РСД.
Број Лотова на тендеру: 103 Лота.
Обухвата: око 2500 ставки.
Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке.
Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 4665 од 21.08.2015.
године.
Позив за подношење понуда је објављен у Службеном листу Европске уније
(ОЈЕУ), на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана
06.10.2015. године.
Рок за подношење понуда : за лотове 300 – 351, био је 18.11.2015. године
за лотове 352 – 402, био је 19.11.2015. године
Записник о отварању понуда бр. 7073 је сачињен за Лот 300 – 351 дана 20.11.2015.
године, а Записник о отварању понуда за Лот 352 – 402 бр. 7074 сачињен је
20.11.2015. године.
У току је евалуација понуда.
Линк за све информације о набавци: http://www.piu.rs/tenders.php?id=29&p_id=109
4. Набавка лабораторијског потрошног материјала IV – бр. ИОП/13-2015/Ц/9.
Број Лотова на тендеру: 287 Лотова.
Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке.
Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 7510 од 10.12.2015.
године.
Тендерска документација је послата 11.12.2015. године Банци на сагласност и дана
11.12.2015 године је добијен no objection.
Датум објаве Позива за подношење понуда у ОЈЕУ је 16.12.2015. године, док је
датум објаве Позива на сајту наручиоца 18.12.2015. године.
Рок за подошење понуда: 11. и 12. фебруар 2016. године.
Линк за све информације о набавци: http://www.piu.rs/tenders.php?id=29&p_id=127
5. Набавка рачунара, рачунарске опреме, периферије и фото опреме I - бр.
ИОП/1-2015/Ц.
Процењена вредност набавке: 984.000.000,00 РСД.
Број Лотова на тендеру: 11 Лота.
Обухвата: 6112 ставки.
Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке.
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Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 2475 од 29.10.2013.
године, са изменама Одлуке бр. 304 од 02.02.2015. године и изменама Одлуке бр.
1597 од 28.04.2015. године.
Позив за подношење понуда је објављен у Службеном листу Европске уније
(ОЈЕУ), на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана
27.05.2015. године.
Рок за подношење понуда: 10.07.2015. године.
Записник о отварању понуда бр. 3305 сачињен је 10.07.2015. године.
На основу Извештаја о стручној оцени понуда бр. 3718 од 28.07.2015. године,
донета је Одлука о додели уговора бр. 4591 од 19.08.2015. године.
Уговори су потписани 17. септембра 2015. године.
Број уговорених Лотова: 11.
Укупан број ставки са прихватљивим понудама: 6112.
Укупна вредност додељних уговора: 5.519.322,00 €.
Тендер је успешно реализован и испорука опреме је завршена.
Линк за све информације о набавци: http://www.piu.rs/tenders.php?id=29&p_id=86
6. Набавка стручне литературе - бр. ИОП/06-2015/Г.
Број Лотова на тендеру: 1 Лот.
Обухвата: 3108 ставки.
Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке.
Због протока времена и ажурирања потреба корисника, као и стандардизације
унетих потреба крајњих корисника кроз техничке спецификације, неопходно је
било спровести анкете за набавку стручне литературе.
Методологија анкете: путем наруџбеница резервисана су средства за појединачне
набавке, обрачуната за сваки пројекат и та средства су крајњим корисницима
поново постала доступна за наручивање артикала исте врсте.
Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 6108 од 07.10.2015.
године.
No objection на Тендерску документацију смо добили од Банке 25.12.2015. године, а
14.12.2015. године је објављен Позив за подношење понуда.
Рок за подношење понуда: 25.02.2016. године.
Линк за све информације о набавци: http://www.piu.rs/tenders.php?id=29&p_id=120
7. Набавка намештаја – бр. ИОП/08-2015/Г.
Број Лотова на тендеру: 3 Лота.
Обухвата: 6564 ставки.
Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке.
Ажурирање потреба научне заједнице за предметну набавку, се спроводило кроз
анкету. Средства која су крајњи корисници претходних година определили кроз
наруџбенице, имали су поново на располагању у анкети.
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Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 6221 од 12.10.2015.
године.
No objection на Тендерску документацију смо добили од Банке 25.12.2015. године и
14.12.2015. године је објављен Позив за подношење понуда.
Отварање понуда одржано је дана 25.01.2016. године.
Линк за све информације о набавци: http://www.piu.rs/tenders.php?id=29&p_id=121
8. Набавка електричних уређаја – бр. ИОП/07-2015/Г.
Број Лотова на тендеру: 4 Лота.
Обухвата: 385 ставки
Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке.
Ажурирање потреба научне заједнице за предметну набавку, се спроводило кроз
анкету. Средства која су крајњи корисици претходних година определили кроз
наруџбенице, имали су поново на располагању у анкети.
Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 6219 од 12. октобра 2015.
године.
No objection на Тендерску документацију смо добили од Банке 25.12.2015. године, а
дана 14.12.2015. године је објављен Позив за подношење понуда.
Отварање понуда: 27.01.2016. године.
Линк за све информације о набавци: http://www.piu.rs/tenders.php?id=29&p_id=122

9. Набавка тонера – бр. ИОП/10-2015/Г
Број Лотова на тендеру: 2 Лота.
Обухвата: 1747 ставки
Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке
Ажурирање потреба научне заједнице за предметну набавку, се спроводило кроз
анкету. Средства која су претходних година определили кроз наруџбенице, имали
су поново на располагању у анкети.
Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка од 09.12.2015. године.
Банка је доставила no objection на Тендерску документацију 11.12.2015. године.
Датум објаве Позива за подношење понуда је 29.12.2015. године.
Рок за подношење понуда: 08.02.2016. године
Линк за све информације о набавци: http://www.piu.rs/tenders.php?id=29&p_id=130
10. Набавка софтверских апликација – бр. ИОП/11-2015/Г.
Број Лотова на тендеру: 200 Лотова.
Обухвата: 542 ставке
Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке.
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Ажурирање потреба научне заједнице за предметну набавку, се спроводило кроз
анкету. Крајњим корисницима смо послали упит, да ли остају при раније
нарученом или не.
Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка од 08.12.2015. године
Банка је доставила no objection на Тендерску документацију 11.12.2015. године.
Рок за достављање понуда: 22.02.2016. године.
Линк за све информације о набавци: http://piu.rs/tenders.php?id=29&p_id=132
11. Набавка рачунара, рачунарске опреме и периферије, видео и фото опреме II –
бр. ИОП/12-2015/Г.
Број Лотова на тендеру: 7 Лотова.
Обухвата: 3813 ставки
Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке.
Ажурирање потреба научне заједнице за предметну набавку, се спроводило кроз
анкету. Средства која су претходних година определили кроз наруџбенице, имали
су поново на располагању у анкети.
Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка од 09.12.2015. године.
Банка је доставила no objection на Тендерску документацију 11.12.2015. године, а
дана 19.12.2015. године је објављен Позив за подношење понуда у ОЈЕУ. Крајњи
рок за достављање понуда, наведен у Позиву објављеном на интернет страници
наручиоца, као и датум отварања понуда је 17.02.2016. године.

НАБАВКА КАПИТАЛНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА У 2015. ГОДИНИ

Потпројекат Нова капитална опрема је програм за обезбеђивање научноистраживачке
опреме. Овај програм обједињује потребе научне заједнице за опремом неопходном за
истраживачке пројекте.
Укупна процењена вредност овог потпројекта за период од 2011. – 2015. године, износи
50.000.000,00 еура.
У периоду од јануара 2015. године до данас „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд је
покренуо 2 међународна тендера за набавку капиталне опреме, укупне процењене
вредности 20.000.000,00 €.
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ОБУСТАВЉЕНИ ПОСТУПЦИ
- Тендери за Набавку капиталне опреме ИОП/6-2013/Г/ЦЕБ1-ЕИБ/А, ИОП/62013/Г/ЦЕБ1-ЕИБ/Б, ИОП/6-2013/Г/ЦЕБ1-ЕИБ/Ц и ИОП/6-2013/Г/ЦЕБ1-ЕИБ/Д
покренути су у новембру 2013. године Одлуком о покретању поступка бр. 2518 са свим
изменама и допунама закључно са Одлуком о изменама и допунама одлуке о покретању
поступка бр. 2215 од 22.07.2014. године.
Одлуком о обустави бр. 1055 од 24.03.2015. године обустављен је тендер ИОП/62013/Г/ЦЕБ1-ЕИБ/А.
Одлуком о обустави бр. 1056 од 24.03.2015. године обустављен је тендер ИОП/62013/Г/ЦЕБ1-ЕИБ/Б, за Лот 2 и Лот 3.
Одлуком о обустави бр. 6854 од 13.11.205. године обустављен је поступак набавке
капиталне опреме број 2013/Г/ЦЕБ1-ЕИБ/Б , за Лот 1 – „ОН“ тендера „Б“ због одустанка
од потписивања уговора од стране првопласираног понуђача „Globe Corporation Ltd.“.
- Oдлуком о обустави бр. 6509 од 30. октобра 2015. године делимично је обустављена
набавка бр. ИОП/5-2012/Г, за Лотове 14, 30, 59, 61, 83, 88, 106, 112, 122, 123, 136, 142,
150, 151, 155, 156, 157, 180. Поменута набавка покренута је била 06. августа 2012. године
Одлуком о покретању бр. 3650.
- Поступајући по налогу из Решења бр. 1952 од 20.05.2015. године, Комисија за
утврђивање чињеничног стања у поступцима набавке капиталне опреме који нису
благовремено окончани, поднела је Извештај директору друштва, бр. 2994 од 02.07.2015.
године. Увидом у расположиву документацију и утврђивањем чињеничног стања,
Комисија је дала предлог обуставе поступка за следеће предмете:
НЦЕ-НПЛ/06-2011
НЦЕ-НПЛ/16-2011
НЦЕ-НПЛ/21-2011
НЦЕ-НПЛ/23-2011
НЦЕ-НПЛ/55-2011
НЦЕ-НПЛ/61-2011
НЦЕ-НПЛ/63-2011

НЦЕ-НПЛ/69-2011
НЦЕ-НПЛ/76-2011
НЦЕ-НПЛ/79-2011
НЦЕ-НПЛ/82-2011
НЦЕ-НПЛ/85-2011
НЦЕ-НПЛ/86-2011
НЦЕ-НПЛ/90-2011

НЦЕ-НПЛ/95-2011
НЦЕ-НПЛ/84-2011

Одлуком бр. 3119 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/06-2011.
Одлуком бр. 3132 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/23-2011.
Одлуком бр. 3126 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/76-2011.
Одлуком бр. 3121 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/21-2011.
Одлуком бр. 3127 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/69-2011.
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Одлуком бр. 3123 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/55-2011.
Одлуком бр. 3122 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/61-2011.
Одлуком бр. 3124 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/63-2011.
Одлуком бр. 3120 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/16-2011.
Одлуком бр. 3125 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/79-2011.
Одлуком бр. 3128 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/82-2011.
Одлуком бр. 3129 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/86-2011.
Одлуком бр. 3131 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/90-2011.
Одлуком бр. 3130 од 06.07.2015. године обустављен
поступак са листом понуђача бр. НЦЕ-НПЛ/95-2011.
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ПОКРЕНУТИ ПОСТУПЦИ
1. Набавка нове капиталне опреме бр. ИОП/3-2015/НЦЕ/1 (Тендер Ц).
Процењена вредности набавке: 1.920.000.000,00 РСД
У поменутој набавци су поновљени лотови обустављених тендера „А“ и „Б“.
Обухвата: 1117 уређаја.
Број Лотова на тендеру: 120 лотова (од којих 11 групних и 109 Лот-уређаја).
Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 2697 од 16.06.2015.
године.
Банка је дала no objection на Тендерску докуметацију 29.06.2015. године и Јавни
позив за тендер „Ц“ објављен је у Службеном гласнику европске уније 14.07.2015.
године.
Посебним Решењем Министарства просвете, науке и технолошког разоја бр. 601002/2015-01/83 од 03.09.2015. године, образована је Техничка саветодавна
комисија, као експертска комисија за помоћ „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. у
реализацији тендерске процедуре набавке Капиталне опреме.
Тендерску документацију су потенцијални понуђачи откупљивали за 100 ЕУР.
Рок за подношење понуда за: Лот 01 – 40 дана 06.10.2015. године
Лот 41 – 80 дана 07.10.2015. године
Лот 81 – 120 дана 08.10.2015. године
Приликом отварања понуда сачињени су записници: Записник о отварању понуда
бр. 6077 од 06.10.2015. године, Записник бр. 6149 од 08.1.2015. године и Записник
бр. 6209 од 09.10.2015. године. Банка је 10.12.2015. године дала no objection на
Извештај о стручној оцени понуда бр. 7431 од 08.12.2015. године.
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По препоруци Комисије, Директор „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд,
донео је Одлуку о додели уговора бр. 7578 од 14.12.2015. године, као и Одлуку о
обустави поступка бр. 7579 од 14.12.2015. године.
Број уговорених Лотова: 15 Лотова (од чега 15 Лот-уређаја и 0 групних Лотова).
Обустављен је поступак за 108 Лотова, за које је одлучено да уђу у преговарачки
поступак. Ићи ће се у два одвојена процеса преговарачког поступка:
1. Међународни преговарачки поступак са објављивањем позива за
подношење понуда (за оне Лотове који нису имали ни једну понуду)
2. Међународни преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда (за оне Лотове на којима су непотпуне и неусклађене
понуде, те је потребно да их понуђачи допуне)
Међународни преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење
понуда
Одлука о покретању поступка бр. 7892 је донета 28.12.2015. године. Позив за
подношење понуда је послат свим понуђачима 28.12.2015. године у ком су
понуђачи позвани да допуне и уподобе своје понуде. Први круг преговарања, тј.
датум рока за подношење понуда је био 12.01.2016. године. У току је стручна оцена
понуда.
Линк за све информације о набавци: http://www.piu.rs/tenders.php?id=30&p_id=93
2. Набавка капиталне опреме – Тендер „Д“ – бр. ИОП/09-2015/НЦЕ/2.
Тендер „Д“ се састоји од уређаја који нису до сада набављени, а налазили су се у
поступку набавке НЦЕ-НПЛ као и у лоту 1 тендера „Б“ који је обустављен.
Обухвата: 65 уређаја.
Број Лотова на тендеру: 48 Лота.
Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр. 6426
донетом 28.10.2015. године.
Тендерска документација је послата 11.12.2015. године Банци на сагласност,
добили смо no objection и 15. децембра 2015. године је расписан тендер.
Рок за подношење понуда: 05.02.2016. године.
Линк за све информације о набавци: http://www.piu.rs/tenders.php?id=30&p_id=126
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