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ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење у вези  отвореног  поступка јавне набавке -  Набавка електричне
енергије – потупно снабдевање за пословни простор града Панчева (вишегодишњи уговор), Бр. XI-
13-404-238/2017

Наручилац је дана 18.12.2017. године, путем електронске поште примио захтев за додатним
појашњењем везано за јавну набавку – Набавка електричне енергије – потупно снабдевање за пословни 
простор града Панчева (вишегодишњи уговор), Бр. XI-13-404-238/2017, које гласи:

„Питање 1. – Образац понуде на страни 15/33 

Критеријум за оцењивање понуде је збир јединичних цена ВТ+НТ+ЈТ?

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.

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 укпна цена за дате количине.



Питање 2.

У Уговору члан 4 на страни 22/33

Очигледно је дошло до техничке грешке, јер у обрасцу понуде тражите три јединичне цене, у ставу девет 
члана 4 сте ставили да се упише једна јединична цена.

„Уговорне стране су сагласне  да уговорена јединична цена дате  у  понуди Добављача 
износи_________________динара, без урачунатог ПДВ-а.“

Сматрамо да став треба да гласи:

Уговорне стране су сагласне да уговорене јединичне цене дате у понуди Добављача износе:

- за ВТ_________________динара, без урачунатог ПДВ-а.

- за НТ_________________динара, без урачунатог ПДВ-а.

- за ЈТ_________________динара, без урачунатог ПДВ-а.

Наручилац, у складу чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама,  даје следећи одговор:

„Разматрањем питања и указне техничке грешке која је настала приликом сачињавања Конкурсне 
документације, комисија Наручиоца сачињава Измену  конкурсне документације - Пречишћен 
текст.
Понуђачи су дужни да понуде поднесу у складу са Изменом конкурсне документације“

Комисија по решењу:  XI-13-404-238/2017 од 21.12.2018.год.


