
       Питање потенцијалног понуђача: 

У оквиру измењене конкурсне документације која је на ПЈН објављена 29.11.2016. године као 
резервни критеријум навели сте Ако два или више понуђача имају исти број поена и при томе 
имају највећи број поена примениће се додатни економски критеријум. Додатни економски 
критеријум је ваучер чију ће вредност одредити понуђач. Током трајања уговора укупни месечни 
рачун ће бити умањиван за вредност ваучера. Понуђач ће кроз јасну и недвосмислену изјаву у 
слободној форми изјавити колика је вредност ваучера. Ваучер ће бити коришћен само у случају да 
се примени додатни економски критеријум.Набавка ће бити додељена понуђачу чији ваучер има 
највећу вредност. Ако два или више понуђача на који се примењује додатни економски 
критеријум понуде исту вредност ваучера, која је уједно и највећа понуђена вредност ваучера, 
приступиће се поступку лицитације у три круга током којих ће се понуђачи изјаснити о већој 
вредности ваучера од оне која је понуђена конкурсном документацијом.  

Набавка ће бити додељена оном понуђачу који понуди највећу вредност ваучера након три 
лицитациона круга или ако остали понуђачи одустану пре завршетка трећег лицитационог круга.  

Молимо вас за појашњење о којим ваучерима је реч? Нигде у конкурсној документацији не 
постоји опис ваучера нити у обрасцу понуде постоји поље за унос вредности ваучера? Такође није 
јасно из ког разлога сте навели да ће се спровести поступак лицитације? Да ли Наручилац 
спроводи поступак набавке мале вредности или преговарачки поступак или можда поступак 
електронске лицитације? 

У складу са чланом 84. ЗЈН који гласи: Наручилац ће у конкурссној документацији 
одредити елементе критеријума, односно начин на основу којих ће доделити уговор у 
ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
понуђеном ценом. При оцењивању понуда наручилац је дужан да примењује само онај 
критеријум и елементе критеријума који су садржани у конкурсној документацији и то на 
начин како су описани и вредновани.“ С обзиром да ваучер није релевантан критеријум 
јер се не вреднује приликом оцењивања понуда нити је описан у оквиру техничке 
спецификације, сугрешимо  да се одреди други резервни критеријум на основу кога ћете 
доделити уговор у случају да постоје две или више понуда са истим бројем пондера. 

Одговор потенцијалном поуђачу: 

Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и  извршиће измене  и допуне 
конкурсне документације. 


