
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ 

Број:8916/1 
Датум:06.12.2018 
Београд, Француска 3 
Јавна набавка број 32/2018 
 
      „ Предмет: Захтев за појашњење и отклањање неправилности у конкурсној документације 
за јавну набавку мале вредности — набавка услуга хотелског смештаја у земљи, број јавне 

набавке 32/2018“ 

            Питање: 

„У законом предвиђеном року подносимо овај Захтев за додатним информацијама и појашњењима (члан 

63.став 2.3акона о јавним набавкама) у поступку јавне набавке мале вредности број 32/2018: 

Методологија пондерисања у КД: 

Елемент критеријума  Удаљеност од Народног позоришта (утврђује се интернет 

сајтом Google map , опција walking – ход од адресе НП 

Француска 3  до званичне адресе хотелског објекта) 

Број пондера 

Удаљеност од 

Народног позоришта, 

максималан број 

бодова износи 30: 

до 300 м 30 бодова 

од 301 м до 500 м 20 бодова 

од 501 м до 700 м 10 бодова 

701 м и више 1 бод. 

 

Методологија пондерисања није одређена тако да омогућава јасну и упоредиву оцену понуда. 

Формула даје неприхватљиве исходе: 

1) Вредности унутар дефинисаног распона елемента критеријума кроз математичку проверу начина 

додељивања пондера не дају адекватан одговор на питање колики број бодова би био додењен 

понуђачу који је удаљен више од 300 а мање од 301 м. Колико би таквој понуди било додељено 

пондера, 

2) Један пондер би био додељен и за удаљеност од 701 м и за удаљеност од 1 и више км, док би разлика 

од само 1 м (300/301 м) била несразмерна — целих 10 пондера, 

З) Предвиђеним распоном пондера за елемент критеријума — удаљеност, наручилац је дао велику 

предност за удаљеност до 300 м, будући да је за елемент критеријума — цена одредио 70 бодова, па 

овај велику предност понуђачима и за само 1м разлике и то по знатно већој цени.На овај начин 

 наручилац фаворизује значајно скупљу услугу,смањује конкуренцију међу понуђачима, чиме је 

 повредио члан 10. и 12 ЗЈН. 

Требало би да буде, за удаљеност: 

до 300 м (30)бодова 

Више од 300м и закључно са 500м                                (25)бодова 

Више од 500м и закључно са 700м (20)бодова 

Више од 700м и закључно са 1000м                                (15)бодова 

 

Међутим и овој предлог (иако прави мање разлике) сваког понуђача који је удаљен више од 300 м доводи у 

ситуацију да мора да нуди знатно нижу цену. Ипак, конкиренција је већа. 

      

 

 



    По КД: 

 Понуда 1 Понуда 2 Понуда 3 

Цена/бодови 10.000 - 56 9000 – 62,22 8000 - 70 

Удаљеност/бодови 300м - 30 500м - 20 700м - 10 

Укупно 86 82,22 80 

По методологији из КД Понуда 1 – најскупља, најмање удаљености била би прворангирана. 

По предложеној методологији: 

 Понуда 1 Понуда 2 Понуда 3 

Цена/бодови 10.000 - 56 9000 – 62,22 8000 - 70 

Удаљеност/бодови 300м - 30 500м - 25 700м -2 

Укупно 86 87,22 90 

По предложеној методологији Понуда 1 – најскупља, најмање удаљености била би трећерангирана. 

Прворангирана би била Понуда 3 – најнижа цена, највеће удаљености (али само 400м даље). 

Наручилац очигледно није вршио проверу исправности и симулацију примене методологије и формула. 

Уколико симулација бодовања покаже да се може остварити повољан исход у случају учествовања у овој 

набавци, може се тражити од наручиоца да измени методологију пондерисања како би омогућио 

конкуренцију, што овим захтевом тражимо.“ 

Одговор: 

 Наручилац је прихватио захтев и изменио методологију пондерисања који сада гласи: 

Елемент критеријума  Удаљеност од Народног позоришта (утврђује се интернет 

сајтом Google map , опција walking – ход од адресе НП 

Француска 3  до званичне адресе хотелског објекта) 

Број пондера 

Удаљеност од 

Народног позоришта, 

максималан број 

бодова износи 30: 

до 300 м 30 бодова 

Више од 300м и закључно са 500м 25 бодова 

Више од 500м и закључно са 700м 20 бодова 

Више од 700м и закључно са 1000м 15 бодова 

Преко 1000м 5 бодова 

 

 *НАПОМЕНА* С обзиром на то да је Наручилац изменио Конкурсну документацију , нови рок за 

достављање понуда је  14.12.2018.године до 10 сати. Отварање понуда је 14.12.2018.године у 12 

сати. Измењена Конкурсна документација и  Обавештење o продужењу рока за подношење понуда 

објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

             

За комисију за јавне набавке 32/2018 

Зоран Ивковић с.р. – члан Комисије 


