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У складу са чл. 63. став 2. Закона о јавним набавкама, на питања понуђача које су постављена 
дана 02.02.2015. и 03.02.2015. године, а везано за појашњења конкурсне документације, 
Комисија за јавну набавку бр. 11/2014-2 даје следеће одговоре: 
Питање:  
• “Молимо Вас да нам појасните да ли је за Наручиоца прихватљиво да понуђач у понуди достави 

једну регистровану бланко меницу са меничним овлашћењем на износ збира свих партија за које 

доставља понуду? 

• Такође да ли је потребно посебно ковертирати понуду за сваку партију за коју понуђач 

конкурише?” 

Одговор:  
• Понуђач је у обавези да достави Финансијско обезбеђење, (тачка 6.17 конкурсне документације ЈН 

11/2014-2) за сваку партију за коју доставља понуду. 

• Све понуде могу бити достављене у једној коверти (тачка 6.2. конкурсне документације ЈН 

11/2014-2) са напоменом за које партије се достављају понуде. 

Питање:  
• “Поштовани, како нисмо добили одговор на доле постављена питања од 27.01.2015. године, још 

једном Вас молим да нам одговорите што пре.” 

Одговор:  
• Наручилац је у законском року одговорио на постављена питања понуђача у Одговору-2 и објавио 

их на порталу јавних набавки као и на својој интернет страници. 

Питање:  
• “Поштовани, ЗЈН у чл. 84.ст.2. прописује да елементи критеријума на основу којих наручилац 

додељује уговор морају бити описани и вредновани, не смеју бити дискриминаторски и морају 

стојати у логичкој вези са предметом јавне набавке. ЗЈН у чл. 84.ст.3. прописује да наручилац у 

конкурсној документацији наводи, описује и вреднује критеријум и све елементе критеријума које 

намерава да примени, а посебно наводи методологију за доделу пондера за сваки елемент 

критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда. Како је у 

предметној јавној набавци критеријум за доделу уговора Економски најповољнија понуда, с тIм да 

квалитет носи 60 пондера, молимо Вас да нам појасните како ће те извршити бодовање за 

наведени елемент критеријума за доделу уговора.” 

Одговор:  
• У предметној јавној набавци, наручилац је сагласно Закону о јавним набавкама, члан 84. одредио 

критеријум за доделу пондера “Економски најповољнија понуда”, као и елементе критеријума 

члан  85. став 2. тачка 1) “Понуђена цена” и тачка 6) “Квалитет” Закона о јавним набавкама.  

• У складу са чланом 84. став 2. елементи критеријума су описани у поглављу 3. конкурсне 

документације и у техничкој спецификацији конкурсне документације, а вредновани у поглављу 6. 

тачка 6.22. без примене подкритеријума.  

 
*** 
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