ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
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ОДОГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Д-1/2019 – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1.ПИТАЊЕ:
Поштовани,

На страни 9. конкурсне документације наведено је следеће:

Избор између достављених благовремених и прихватљивих понуда применом критеријума
„најнижа понуђена цена" подразумева рангирање понуда искључиво на основу тога колики
је збирни износ јединичних цена понуђен, односно понуда у којој је збир јединичних цена
kwh електричне енергије ВТ и електричне енергије НТ, без ПДВ-а.

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, отвара се могућност понуђачима
да одређеним подешавањем понуђених цена, конкретно драстичним снижењем јединичне
цене за тарифу у којој имате мању остварену потрошњу 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
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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.

Понуђач, 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 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 цена.
Одговор: У складу са свим наведеним у вашем захтеву сматрамо да је разлог за измену
критеријума оправдан и извршиће се измена конкурсне документације.
2. ПИТАЊЕ:
У спецификацији предмета набавке(страна 14) са понуђеним ценама приказана је
планирана потрошња VT 100.500 Kwh NT 35.640 Kwh. Нејасна је активна електрична
енергија. Да ли се то односи на укупну електричну енергију VT + NT? Ако се односи онда
није тачан збир више и ниже, јер када се саберу добија се износ од 136.140 Kwh, а не
136.125 Kwh. Да ли се та активна енергија односи збир више и ниже тарифе?
Одговор: У питању је грешка коју ћемо исправити, укупна активна електрична енергија је
136.140 Kwh и односи се на збир више и ниже тарифе.
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