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Земун, Аласка 17 
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Датум: 08.09.2015. 
 

Измена и допуна конкурсне документације 

за јавну набавку услуге припреме и дистрибуције школског оброка - ручка у 
термосима са воћем или колачем за ученике у продуженом боравку за потребе 

Основне школе „Соња Маринковић“ из Земуна, ЈН бр 11/9 

 

Обавештавамо понуђаче да је дошло до измене и допуне конкурсне 
документације за јавну набавку услуге припреме и дистрибуције школског 
оброка - ручка у термосима са воћем или колачем за ученике у продуженом 
боравку за потребе Основне школе „Соња Маринковић“ из Земуна, ЈН бр. 11/9 

Измена и допуна конкурсне документације је следећа: 

5.13 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ на страни 16 

 

Уместо 

5.13 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 
најповољнија понуда“. 

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим 
елементима критеријума. 

Ред. 
број 

 
ОПИС  

Број 
пондера 

1. Цена  70 
2. Квалитет услуге 30 
                                                                                      

УКУПНО 
100 

 
1. Цена: 

          Максималан износ овог критеријума износи 70 пондера. Максималан износ 
добија понуђач који понуди најнижу цену. Остали понуђачи рангирају се по 
формули: 
ЦП=70*(ЦПмин/ЦПх), где су 
ЦП- број добијених пондера 
ЦПмин- најнижа понуђена цена 
ЦПх- цена из понуде која се бодује 
 

2. Квалитет услуге: 
Максималан износ овог критеријума износи 30 пондера. 
Понуда са највећим бројем реализованих уговора, који за предмет имају 
испоруку школског оброка, у периоду за последње три године (2012, 2013 и 



2014) бодује се са 30 пондера. 
Остале понуде се бодују према формули: 
ЦП=број уговора из уговора која се оцењује / највећи број уговора x 30 

          Доказ: Потврде купаца да је услуга реализована у свему у складу са уговором 
(наводи се број  и датум уговора, као и реализована вредност из уговора). 
 
5.14 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 
 
Aко постоје два или више понуђача са истим бројем и односом пондера, 
предност ће имати понуђач који понудио дужи рок понуде, а ако је и то исто 
предност се даје понуђачу који је понудио већи број гратиса, а ако је и то исто, 
онда онај који је понудио већи попуст за 2. или 3. дете. 
Ако су све понуде идентичне, одлука се доноси жребом.  
 

 
Треба да стоји 

5.13 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“, на основу члана 85, став 1 тачка 2 ЗЈН 

5.14 ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ 
 
Aко постоје два или више понуђача са истом ценом, предност ће имати понуђач 
који понудио дужи рок понуде, а ако је и то исто предност се даје понуђачу који 
је понудио већи број гратиса, а ако је и то исто, онда онај који је понудио већи 
попуст за 2. или 3. дете. 
Ако су све понуде идентичне, одлука се доноси жребом.  
 

Измена на страни 6  

 
Уместо 

1.2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 
и то: 

1) У погледу финансијског капацитета услов је да понуђач у претходне три 
обрачунске године, (2011, 2012. и 2013. године) није пословао са 
губитком, 

2) У погледу пословног капацитета услов је да понуђач у периоду који није 
дужи од пет година од дана објављивања позива за подношење понуда 
има што већи број закључених и реализованих уговора са школама који 
имају за предмет испоруку школског оброка-ручка. 

 

 
Треба да стоји 

1.2.  ДОДАТНИ УСЛОВИ 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 



додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 
и то: 

1) У погледу финансијског капацитета услов је да понуђач у претходне три 
обрачунске године, (2011, 2012. и 2013. године) није пословао са 
губитком, 

2) У погледу пословног капацитета услов је да понуђач у периоду који није 
дужи од пет година од дана објављивања позива за подношење понуда 
има најмање 10 закључених и реализованих уговора са школама који 
имају за предмет испоруку школског оброка-ручка. 

 
 
 

Комисија за јавну набавку 


