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НАРУЧИЛАЦ: Црвени крст Новог Сада – Градска организација 
Пионирска  12, Нови Сад 
Комисија за јавну набавку добара –  разни штампани материјал 
Шифра: ЈНМВ 2/2017 
Број: 05-4/9 
Датум: 23.01.2017. године 
Нови Сад 
 

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА 
 

1. Питање понуђача I: 
Како би понуђачи дали адекватну понуду потребне су годишње количине на основу 
статистике из претходног периода а на основу које сте направили финансијски план, план 
јавних набавки и процену вредности за ову јавну набавку. 
Наручиоци свакако имају могућност да у колико немају податке о потребним годишњим 
количинама закључе оквирни споразум што није у овом случају. 

2. Одговор понуђачу I: 
Наручилац је конкурсном документацијом у тачки 2. Спецификација, у напомени навео: 
„Како се ради о добрима чији обим није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, 
Наручилац је унапред одредио вредност уговора, док вредност из понуде представља 
основ за примену критеријума "економски најповољнија понуда" и служи за вредновање 
понуда по том основу.“  
Имајући у виду да је реч о добрима код којих Наручилац није могао прецизно, а ни 
оквирно утврдити ни количине ни врсте добара за којима ће у току периода важења 
уговора имати потребу, добра су наведена у спецификацији као предвиђена потреба 
Наручиоца по питању врсте добара.  
У претходној пословној години, количине и врсте добара су варирале у зависности од 
тадашњих потреба према  програмским активностима које су се спроводиле, а које у 
моменту покретања поступка предметне јавне набавке није било могуће предвидети.   
 

3. Питање понуђача II: 
 
Молим Вас да појасните, обзиром да је критеријум за оцену понуда "економски 
најповољнија понуда" где се поред цене, пондерише и рок испоруке, док су наведене 
количине 1 комад, значи ли то да Понуђач даје рок испоруке 1 комада одређеног артикла, 
и на који начин се рок испоруке сагледава у случају поруџбине од 300 комада одређеног 
артикла (нпр. керамичких шоља)?  
Обзиром да рок испоруке није исти на количину од 1 комада, и на већу количину од "x" 
комада, сматрамо да наведени критеријум Наручилац треба да ближе дефинише.  
 
Или да формира скалу минимални-максимални рок испоруке уз наведени број пондерских 
поена за сваки од рокова (нпр. 3-5 дана 15 бодова, 6-10 дана 10 бодова, 11-15 дана 5 
бодова, и сл...) или да ближе одреди количину појединачне поруџбине за сваки од 
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артикала, иако се цена исказује јединично, пошто на тај начин Наручилац обезбеђује и 
уштеду у цени по основу тзв. количинског рабата.  
Молимо Вас да извршите потребне допуне Конкурсне документације.  
 

4. Одговор понуђачу II: 
У конкурсној документацији за предметну набавку Наручилац је предвидео максимални 
рок сваке сукцесивне испоруке 7 дана од пријема појединачне наруџбенице. 
Имајући у виду да је реч о добрима код којих Наручилац није могао прецизно, а ни 
оквирно утврдити ни количине ни врсте добара за којима ће у току периода важења 
уговора имати потребу, добра су наведена у спецификацији као предвиђена потреба 
Наручиоца по питању врсте добара. 
У претходној пословној години, количине и врсте добара су варирале у зависности од 
тадашњих потреба према програмским активностима које су се спроводиле, а које у 
моменту покретања поступка предметне јавне набавке није било могуће предвидети.   
У члану 2. модела уговора, Наручилац је предвидео могућност промена јединичних цена 
датих у понуди, уколико у току реализације уговора дође до промена цена на тржишту, a у 
оквиру процента повећања или смањења цена у званичном ценовнику Добављача, у 
односу на цене из ценовника који је важио на дан подношења понуде, као и да задржава 
право да не реализује уговорену вредност у потпуности, у случају измењених околности у 
пословању Наручиоца. 


