
 

Датум: 06.03.2020.године  

ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА 

 

Предмет: Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са    

припремањем понуде 

По захтеву заинтересованог лица за додатним   информацијама или   појашњењима   у вези са 

припремањем  понуде у поступку јавне набавке „ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ “ број 1.2.18/2020 ,  

наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор. 
 

Питање: 

 
Obraćamo Vam se povodom JNMV „Zdravstveni pregledi„  br. 1.2.18/2020, radi pojašnjenja u vezi sa 

ukupnom cenom za rangiranje ponuda za Partiju 1- zdravstveni pregledi radnika. 

 U konkursnoj dokumentaciji je navedeno da je isti obim pregleda i za prethodne preglede (100 

zaposlenih) i za periodicne preglede (200 zaposlenih), odnosno za ukupno 300 zaposlenih. U obrascu 

strukture cena navedeni su svi pojedinačni pregledi koje će oni obaviti, bez prostora da se navede 

jedinstvena (ukupna) cena po zaposlenom, koja je identicna i za prethodne i za periodicne preglede. 

  U konkursnoj dokumentaciji se navodi da je potrebna ocena radne sposobnosti za ukupno 5 

zaposlenih, i u obrascu strukture cena postoji mogućnost da se navede samo  jedinstvena cena te usluge. 

 U obrascu je dalje potrebno navesti “ukupnu cenu za rangiranje ponuda bez PDV-a”, koja 

podrazumeva zbir svih gore navedenih cena i za prethodne preglede i periodične preglede, i za ocenu 

radne sposobnosti. 

 Ptanje: 

 Pošto se radi o različitom broju zaposlenih, za različite usluge, Obrazac strukture cena za Partiju 

1 dovodi u nedoumicu, na koji će se način “ukupna cena za rangiranje ponuda bez PDV-a” dalje  u 

razmatranju tretirati ? 

 Pogrešnim tumačenjem mogli bismo da našom ponudom pređemo procenjenu vrednost ponude, 

što nijednom ponuđaču nije cilj. 

 Dakle, da li: 

cena za prethodni/periodicni x 300 + cena za ocenu radne sposobnosti x 5 treba da je manje od 900 000 

?   
 Da li se ovom formulom voditi kako  vrednost ne bi presla 900 000,  00 dinara, s obzirom da 

obrazac strukture cena navodi na to da bi se eventualno “ukupna cena za rangiranje ponuda bez PDV-

a” mogla množiti sa 305 radnika, čime se dobija sasvim druga cena od one iz formule koju smo gore 

naveli, i koje nije ispravna. 
 Jednostavnije bi bilo da ste u koloni 4 obrasca strukture cena naveli tačnu količinu, odnosno 

ukupan broj radnika za svaku usugu iz tabele, čime bismo definitivno imali vrednost Ugovora, i znali da li 

se ponudjena cena uklapa u procenju vrednost. 

 

Одговор :  

 

                           Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  

                   енергије и флуида и пружање услуга 

                  ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ 

                   34000 Крагујевац, Првослава Раковића 4A 

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; е-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com 

PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка 

mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com


Као што је наведено у конкурсној документацији дате су јединичне цене по прегледу : 

„Наведене количине су јединичне и служе само  за квалитетно формирање понуђене цене и 

рангирање понуда. Наручлац задржава право да, зависно од својих потреба користи поједине 

врсте услуга .  

 

Преглед запослених   вршиће се сукцесивно, по јединичним ценама из Понуде према 

потребама наручиоца, до укупне вредности која неће премашити 900.000,00 динара без ПДВ-

а(процењена вредност јавне набавке) . 

Наручилац  није у обавези да реализацију тражених  услуга врши до напред наведеног  

максималног износа , тако да пружалац услуге  нема права да од Наручиоца захтева реализацију 

предметне набавке до наведеног максималног износа .“  

Образац структуре цене (Образац 5.1) попунити према наведеном упуству а 

„УКУПНА ЦЕНА  за рангирање понуда   без ПДВ-а“ се односи на јединичне 

количине ( 1 ком) .  

У стручној оцени понуда рангираће се управо горе наведена укупна цена из Обрасца 

структуре цене коју упишу понуђачи када попуне табелу  и израчунају укупну цену 

на јединичне количине  без икаквог множења са бројем радника .  

Наведени број запослених је оквиран и може се мењати у зависности од потреба 

наручиоца . 

 

 

Овај документ је саставни део конкурсне документације. 

Не врши се измена конкурсне документације  као ни    продужење рока за 

подношење понуда . 

Комисија за јавну набавку број  1.2.18/2020 


