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Предмет: појашњење  бр.3. у вези са припремањем понуде за јавну набавку број ЈНМВ 

1.2.2П3-2018 (1.2.2 у Плану  набавки за 2018. годину) 

 

 

Заинтересовано лице које је преузело конкурсну документацију за јавну набавку 

број ЈНМВ 1.2.2П3-2018 (1.2.2 у Плану  набавки за 2018. годину) – услуга израде 

Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, са Проценом угрожености, 

ОРН:79417000 - доставило је дана 26.07.2018. године у 13:08 часова наручиоцу, путем 

e/mail-а, писани захтев којим тражи појашњење односно одговор на постављено питање 

везано за предметну набавку. 

Заинтересовано лице може у складу са чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама, у 

писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем конкурсне документације, при чему може да укаже наручиоцу на 

евентуално уочене недостатке или неправилности у  Конкурсној документацији, у року 

утврђеном поменутим чланом Закона.  

  С обзиром да је питање заинтересованог лица постављено у року и на начин 

предвиђен Конкурсном документацијом у предметној набавци, рок за поступање 

наручиоца према члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) почиње да тече 26.07.2018. године, у складу са којим роком 

наручилац  даје појашљење/одговор на постављено питање. 

 

Наведеним e/mail-ом тражи се појашњење/одговор на следеће питање: 

 

 

ПИТАЊЕ:  

 

1.„Зашто множите 70 пондера са односом минималне и дате цене? Овакав обрачун 

пондера може довести до већег броја пондера од 50 (односно да укупни број пондера 

буде преко 100).“  

  

ОДГОВОР: 

 

1. У складу са чланом 84, 85. и 86. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, 

бр.124/12, 14/15, 68/15) наручилац у Конкурсној документацији утврђује критеријуме за 

доделу уговора у предметима јавних набавки.   

 У предмету конкретне јавне набавке мале вредности, заинтересовано лице је 

правилно уочило  недостатак у одељку 2.15. Критеријуми за оцењивање понуда, како је 

наведено у питању/примедби заинтересованог лица. Наручилац даје одговор којим 



појашњава да се ради о техничкој грешци насталој приликом израде Конкурсне 

документације. Наиме,  у делу који се односи на елементе критеријума за вредновање 

понуда, у овиру појашњења критеријума цене услуге, уместо  наведених 70 пондера 

треба да стоји „50 пондера“.   

У вези истог наручилац ће благовремено извршити исправку путем измене 

Конкурсне документације. 

 

ПИТАЊЕ: 

 

2. „У избору понуђача нисте предвидели како ћете изабрати понуђача ако два или више 

понуђача имају исти број пондера, исту цену  исти рок извршења.“  

 

ОДГОВОР: 

 

2. Како је већ наведено у одговору на питање 1, наручилац у Конкурсној 

документацији утврђује критеријума за оцену понуда односно доделу уговора,  складу 

са чланом 84, 85. и 86. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр.124/12, 14/15, 

68/15)     

Заинтересовано лице је правилно уочило недостатак у погледу појашњења 

методологије избора понуђача у ситуацији када два или више понуђача имају исти број 

пондера, исту цену и исти рок извршења услуге.  

У складу са тиме, а у циљу квалитетног и законитог извршења услуге која је 

предмет набавке, наручилац ће благовремено извршити измену и допуну Конкурсне 

документацију, тако што ће прецизирати  критеријуме за оцењивање понуда у делу који 

се тиче случаја када два или више понуђача  имају исти број пондера, исту цену и исти 

рок извршења услуге.  

 

О изменама и допунама Конкурсне документације сва заинтересована лица биће 

обавештена у складу са  чл.63. ст.1. Закона о јавним набавкама. 

 

Ово појашњење, у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама, 

наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници 

www.arhivpozarevac.org.rs. 

 

                        

                      КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   
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