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Одговор на захтев за додатне информације 

или појашњења конкурсне документације 

 

 

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку добара – 

набавка електричне енергије редни број набавке 03/2018, доставља додатне информације 

односно појашњења у вези са припремањем понуде за предметну јавну набавку:  
 
Дана, 23.2.2018. године, примљен је захтев за додатним информацијама или 

појашњењима Конкурсне документације за ЈН број 03/2018, који гласи: 
 

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за јавну набавку електричне енергије, ЈН  број 03/2018 који гласи: 

„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), 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. 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.“ 

ОДГОВОР:  Комисије за јавну набавку електричне енергије Наручиоца ОШ „Милан 

Ракић“ из Мионице на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 

документације за јавну набавку електричне енергије, ЈН  број 03/2018 гласи: 

Измењен је критеријум за доделу уговора.  


