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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ „БАМБИ“ БАЧКА ТОПОЛА 
24300 Бачка Топола, Дунавска 8  

Дана: 14.02.2018. 

Број ЈН: 2/2018 
Дел. број: 78-21/62-18 
 
На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. ГласникРС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), наручилац објављује 
 

ОДГОВОР - ПОЈАШЊЕЊЕ 
 
           на „Конкурсну документацију ЈНМВ 2/2018 – електрична енергија“ 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - ЈНМВ 2/2017 
ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА  Главна 12  
 
 

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама заинтересовано лице може, у писаном 
облику тражити од наручиоца додатне информације у вези понуде и може да укаже наручиоцу и на 
евентуално уочене недостатке. 
Наручилац је сходно члану 63. став 3. Закона у обавези да одговориу року од три дана од дана 
пријема захтева и исти објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 
ПИТАЊЕ 
 
„ Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације – ЈНМВ 
2/2017“ за правно економска питања 
  Питање 1.  
Обраћамо Вам се као заинтересовани понуђач у поступку јавне набавке електричне 
енергије и имамо једну сугестију. Наиме, на страни 20 конкурсне документације навели 
сте следеће:  

"Укупна збирна јединична цена без ПДВ-а ______________ динара (табела  служи 
наручиоцу само као критеријум за бодовање понуда);"  

А требало би:  

"Укупна цена без ПДВ-а за процењене количине ______________ динара (табела  
служи наручиоцу само као критеријум за бодовање понуда);"  

 Објашњење за ову сугестију је следеће:  

 Сматрамо да додатно прецизирање критеријума најниже понуђене цене (збир јединичних 
цена) није у складу са начелом ефикасности и економичности из чл. 9. Закона о јавним 
набавкама. Овим начелом наручилац је обавезан да при куповини постиже највећу 
вредност за свој новац, што је и један од основних циљева овог поступка.   
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Уколико се као критеријум одреди збир јединичних цена (у Вашем случају збир цена за 
ВТ, НТ, ЈТ), отвара се могућност понуђачима да одређеним подешавањем понуђених цена, 
конкретно драстичним снижењем јединичне цене за тарифу у којој имате најмању 
остварену потрошњу (у Вашем случају НТ, рецимо да се понуди цена од 1 рсд) и 
повећањем цене за остале тарифе, у збиру јединичних цена само наизглед понуде најбољу 
понуду. Применом овако „подешених“ цена на Ваше остварене количине, укупна сума 
коју бисте платити за енергију може да буде и 30% већа од суме коју бисте платили 
понуђачу чији је збир јединичних цена већи, али свака од појединачних цена је тржишно 
израчуната. 

ЈП ЕПС Београд, као одговорна компанија, иако препознаје опасност да због оваквог 
критеријума изгуби купца, а свакако не оствари потенцијално додатну финансијску 
корист, на штету Вашег буџета, нема могућности и неће применити овакво малициозно 
одређивање цене за овај тендер, а у сваком случају ће своју понуду доставити у року. 

Из свега наведеног, сматрамо да је примена критеријума збир јединичних цена 
неоправдана и не испуњава основну сврху поступка. Предлажемо да се критеријум измени, 
односно да критеријум буде само најнижа понуђена цена, тј. укупна цена без ПДВ-а за 
процењене количине, као што је изнад и наведено. 

 Молимо Вас да уважите предложену сугестију и извршите измену кокнурсне 
документације. 

ОДГОВОР 
 
Комисија је сагледала ваш Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, те је прихватила Вашу сугестију, па се у  
 
Конкурсној документацији за ЈН 2/2018  -  
 
Страна 20. - Мења се реченица: 

"Укупна збирна јединична цена без ПДВ-а ______________ динара (табела  служи 
наручиоцу само као критеријум за бодовање понуда);"  

И нова реченица гласи: 

"Укупна цена без ПДВ-а за процењене количине ______________ динара (табела  
служи наручиоцу само као критеријум за бодовање понуда);"  

 
Комисија за јавне набавке 

 


