
          

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање 

 

 

Наш број:  2019-2090/7   Датум: 08.04.2019. 

 

 

Поштовани, 

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи: 

 

О д г о в о р : 

Поводом постављеног питања које смо добили дана 06.04.2019. године (електронским 

путем на е-маил: i.adzic@toplovodobrenovac.org.rs), које је примљено и заведено у ЈКП 

“Топловод” Обреновац под бројем 2019-2090/6 дана 08.04.2019. године, а које се односи на 

јавну набавку  услуга – Услуге одржавања објеката, административне услуге и услуге 

чишћења (шифра јавне набавке: ЈНОП-Т-08/19) дајемо Вам појашњење на исто: 

 

Питање бр.1 

Питање : Да ли понуђач који понуди износ топлог оброка од рецимо 151 и други 

понуђач износ од 152 динара оба добијају 30 поена? 

 

     Одговор: На страни 28 од 58 конкурсне документације ЈНОП-Т-08/19, дефинисан 

је начин израчунавања пондера по критеријуму економски 

најповољније понуде за сставку „Вредност топлог оброка“: 



          

 

 

 

 

 

 

1) Вредност топлог оброка 
Највећи могући број пондера по овом критеријуму је 30 пондера и њих добија 

понуда са највишим износом понуђеног топлог оброка. 

- Вредност топлог оброка до 100 динара вреднује се 10 бодова 

- Вредност топлог оброка од 101 динар до 150 динара вреднује се 20 бодова 

- Вредност топлог оброка преко 150 динара вреднује се 30 бодова 

 

Број пондера за остале понуде добија се према формули: 

 

                                   Пц/Пн 

              П = 30x      -----------  

                                   Пх/Пн 

П =  пондери које је понуда добила за понуђени износ топлог оброка 

Пн = најнижа понуђена цена топлог оброка 

Пх = највиша понуђена цена топлог оброка 

Пц = понуђена цена топлог оброка понуде која је предмет оцене 

30 – број бодова који се мења у зависности од висине понуђене вредности топлог 

оброка у горе наведеном елементу критеријума. 

 

 

 

 



          

 

 

 

 

 

Из горе наведеног произилази да понуда са највећим понуђеним топлим оброком добија 30 

пондера, а да се остале понуђене вредности топлог оброка бодују на основу формуле. 

 

 

 

 Рок за подношење понуда остаје 09.05.2019. године до 11:00. Отварање понуда биће 

одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30. 

 

       Комисија за јавну набавку 

        ЈНОП-Т-08/19 

 


