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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  

Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија 

Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs 

 

04-40403-783/6-18 

27.02.2018. године 

 

Питање потенцијалног понуђача / указивање на уочене недостатке и неправилности 

у конкурсној документацији, достављено дана 26.02.2018. године, везано за Конкурсну 

документацију за јавну набавку мале вредности добара, предмет: набавка електричне 

енергије, број јавне набавке мале вредности: ЈНМВ 1.1.-2018: 

 
„16. Врста критеријума за доделу уговора  
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена". Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом 

критеријума „најнижа понуђена цена" подразумева рангирање понуда само и искључиво 

на основу тога колики је збирни износ јединичних цена понуђен, односно понуда у којој је 

збир јединичних цена kwh електричне енергије ВТ + електричне енергије НТ, без ПДВ-а. 

Напомињемо да критеријум Најнижа понуђена цена у овом случају није и најповољнија 

понуда, доле у тексту је образложење, те Вас молимо да у конкурсној документацији 

извршите измену у домену доделе уговора која ће гласити: „Најнижа понуђена цена" за 

укупан износ дате планиране количне електричне енергије.  

Обзиром да нигде у конкурсној документацији нисте навели укупан износ за 

планирану количину енергије, избор најповољније понуде ће се извршити применом 

критеријума „Најнижа понуђена цена“, који подразумева рангирање понуда према 

збирном износу понуђених јединичних цена kWh и то за електричну енергију ВТ + 

електричну енергију НТ + електричну енергију јединствене тарифе, без пореза на 

додату вредност. 

На овај начин не можете знати укупан износ понуде, ни да ли прелази Вашу 

процењену вредност. 

Стога Вас молимо да измените критеријум за доделу уговора у смислу „Најниже понуђене 

цене за укупну планирану потрошњу“ датој у јавној набавци. 

Наше образложење се налази у тексту испод: 

Конкурсном документацијом као критеријум за оцењивање понуда навели сте најнижу 

понуђену цену (збир јединичних цена). 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. 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 ЈТ, 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. 

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 укупна цена за дате 

количине. 
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Одговор наручиоца на постављено питање / прихватање уочених недостатака 

у конкурсној документацији: 

 

1. Сходно одредби чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: ЗЈН), 

пети дан пре истека рока за подношење понуда (02.03.2018. године у 14 часова), до 

ког момента заинтересовано лице може тражити додатне информације и 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може указати наручиоцу на 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, био је: недеља, 

25.02.2018. године. Како је у питању нерадни дан, наручилац је предметни допис 

прихватио као благовремен. 

2. Поступајући по предметном допису, наручилац је констатовао да је укупне 

процењене количине дефинисао у конкурсној документацији, у табелама: „Опис 

предмета набавке“ и „Образац структуре цене“. Такође је констатовано да се 

предметна набавка спроводи ради закључења оквирног споразума, као и да ће 

средства опредељена на основу наручиочеве потрошње електричне енергије у 

протеклој години (процењена вредност јавне набавке) бити довољна за измирење 

трошкова потрошње електричне енергије за преметни период од годину дана. 

3. Наводе из дописа потенцијалног понуђача, везане за критеријум за доделу 

уговора, наручилац сматра оправданим. Из разлога целисходности наручилац ће 

изменити конкурсну документацију у складу са одредбом члана 63. став 1. ЗЈН; 

такође, наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити одговарајуће 

обавештење у складу са одредбом члана 63. став 5. ЗЈН. 

4. Питање и одговор наручилац ће објавити у року и на начин предвиђен одредбом 

члана 63. став 3. ЗЈН.  

 

 

Комисија за јавну набавку ЈНМВ 1.1.-2018    


