ДОПУНА ПРОГРАМА РАДА „ЈУП ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ“ Д.О.О. БЕОГРАД
ЗА 2016. ГОДИНУ
Пpoјекат Истраживање и развој у јавном сектору
1) Централизована набавка потрошног материјала – набавка у току
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.
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 одржано је 15.01.2016. године. У
току је стручна оцена понуда.
Оквирни период реализације тендера/потписивање уговора: март 2016.
године.
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.
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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 објавњен 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.
Уговори су потписани 28.12.2015. године. Банкарске гаранције за све уговорене
лотове су достављене и уговори су ступили на снагу.
Број уговорених лотова: 63.
Укупан број ставки са прихватљивим понудама: 2650.
Укупна вредност додељених уговора:730.906,72 ЕУР.
Преговарачки поступак за Набавку лабораторијског потрошног материјала II –
бр. НПЛ/04-2015/Ц/7.
Позиви за подношење понуда су послати потенцијалним поуђачима 05.02.2016.
године и отварање понуда ће се одржати 19.02.2016. године.
Оквирни период реализације тендера/потписивање уговора: март/април 2016.
године.
3. Набавка лабораторијског потрошног материјала III – бр. ИОП/05-2015/Ц/8,
Процењена вредност тендера: 65.000.000,00 РСД.
Број лотова а 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 објавњен 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
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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.
Извештај о стручој оцени понуда је потписан 01.02.2016. године и истог дана је
достављен Банци на сагласност.
Банка је 08.02.2016. године доставила сагласност на Извештај и 12.02.2016. година,
су потписане Одлука о додели уговора као и Одлука о обустави поступка. У току је
рок за жалбу.
Оквирни период реализације тендера/потписивање уговора: фебруар/март
2016. године.
Напомена: за лотове који не буду уговорени постоји могућност спровођења
преговарачког поступка након завршетка међународног отвореног поступка.
4. Набавка лабораторијског потрошног материјала IV – бр. ИОП/13-2015/Ц/9.
Процењена вредност тендера: 250.000.000,00 РСД.
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 11.12.205. 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: 14. и 15. март 2016. године.
Оквирни период реализације тендера/потписивање уговора: мај/јун 2016.
године.
Напомена: за лотове који не буду уговорени постоји могућност спровођења
преговарачког поступка након завршетка међународног отвореног поступка.
5. Набавка стручне литературе - бр. ИОП/06-2015/Г.
Процењена вредност набавке: 24.600.000,00 РСД.
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.

стр. 3

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: 07.03.2015. године.
Оквирни период реализације тендера/потписивање уговора: мај/јун 2016.
године.
Напомена: за лотове који не буду уговорени постоји могућност спровођења
преговарачког поступка након завршетка међународног отвореног поступка.
6. Набавка намештаја – бр. ИОП/08-2015/Г.
Процењена вредност набавке: 131.340.000,00 РСД.
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 коросници претходних година определили кроз
наруџбенице, имали су поново на располагању у анкети.
Набавка је покренута Одлуком о покретању поступка бр. 6221 од 12.10.2015.
године.
No objection на Тендерску документацију добијена је од Банке 25.12.2015. године и
14.12.2015. године је објављен Позив за подношење понуда.
Рок за достављање понуда: 25.01.2016. године.
Отварање понуда је одржано 25.01.2016. године.
Број поднетих понуда: 10.
У току је евалуација понуда.
Оквирни период реализације тендера/потписивање уговора: април/мај 2016.
године.
Напомена: за лотове који не буду уговорени постоји могућност спровођења
преговарачког поступка након завршетка међународног отвореног поступка.
7. Набавка електричних уређаја – бр. ИОП/07-2015/Г.
Процењена вредност набавке: 14.760.000,00 РСД.
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 кајњи 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 добијена је од Банке 25.12.2015. године, а
дана 14.12.2015. године је објављен Позив за подношење понуда.
Рок за достављање понуда: 27.01.2016. године.
Отварање понуда је одржано 27.01.2016. године.
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Број поднетих понуда: 2.
У току је евалуација понуда.
Оквирни период реализације тендера/потписивање уговора: април/мај 2016.
године.
Напомена: за лотове који не буду уговорени постоји могућност спровођења
преговарачког поступка након завршетка међународног отвореног поступка.
8. Набавке тонера – бр. ИОП/10-2015/Г
Процењена вредност набавке: 120.000.000,00 РСД.
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: 24.02.2016. године
Оквирни период реализације тендера/потписивање уговора: април/мај 2016.
године.
Напомена: за лотове који не буду уговорени постоји могућност спровођења
преговарачког поступка након завршетка међународног отвореног поступка.
9. Набавка софтверских апликација – бр. ИОП/11-2015/Г.
Процењена вредност набавке: 123.000.000,00 РСД.
Број лотова на тендеру: 200 лотова.
Обухвата: 542 ставке
Врста поступка: међународни отворени поступак јавне набавке.
Ажурирање потреба научне заједнице за предметну набавку, се спроводило кроз
анкету. Крајњим корисницима је достављен 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: 21. и 22. март 2016. године
Оквирни период реализације тендера/потписивање уговора: јун/јул 2016.
године.
Напомена: за лотове који не буду уговорени постоји могућност спровођења
преговарачког поступка након завршетка међународног отвореног поступка.
10. Набавка рачунара, рачунарске опреме и периферије, видео и фото опреме II –
бр. ИОП/12-2015/Г.
Процењена вредност набавке: 294.000.000,00 РСД.
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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 18.02.2016. године.
Број достављених понуда: 18.
Оквирни период реализације тендера/потписивање уговора: април/мај 2016.
године.
Напомена: за лотове који не буду уговорени постоји могућност спровођења
преговарачког поступка након завршетка међународног отвореног поступка.
2) Набавка капиталне опреме – набавке у току
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.
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.
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.

стр. 6

Број уговорених лотова: 12 лотова - 12 лот-уређаја и обустављен је поступак за 108
лотова, за које је одлучено да уђу у преговарачки поступак. Одвијаће 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. Отварање понуда је
одржано 12.02.2016. године. У току је стручна оцена понуда. Нацрт Извештаја о
стручној оцени понуда је израђен 10.02.2016. године и послат је на сагласност
члановима Комисије.
Оквирни период реализације тендера/потписивање уговора: мај/јун 2016.
године.
Међународни преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда
Одлука о покретању поступка је донета 31.12.2015. године. Позив за подношење
понуда је објављен 08.02.2016. године.
Рок за достављање понуда је: 09.03.2016. године.
Оквирни период реализације тендера/потписивање уговора: јул/август 2016.
године.
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.
Процењена вредности набавке: 3.928.000,00 EUR.
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: 29.02.2016. године.
Оквирни период реализације тендера/потписивање уговора: мај/јун 2016.
године.
Напомена: за лотове који не буду уговорени постоји могућност спровођења
преговарачког поступка након завршетка међународног отвореног поступка.
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