КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
ПРЕМА ПРЕДЛОГУ НОВОГ ЗАКОНА О
ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Драган Цвијић

Управа за јавне набавке

Закон о јавним набавкама (,,СГ РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15):

КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА:
1) најнижа понуђена цена или
2) економски најповољнија понуда

1

2

ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕУ:
Не доводећи у питање националне законе и друге прописе који се
односе на цену одређених добара или накнаду за одређене услуге,
наручиоци заснивају доделу уговора о јавној набавци на
економски најповољнијој понуди.
Државе чланице могу прописати да наручиоци не могу користити
само цену или само трошкове као једини критеријум за доделу
уговора или могу ограничити њихову примену на одређене
категорије наручилаца или одређене врсте уговора.

Економски најповољнија понуда са становишта наручиоца утврђује се на
основу цене или трошкова,применом приступа трошковне ефикасности,
као што је обрачун трошкова животног циклуса у складу са чланом 68
директиве, и може укључивати однос цене и квалитета, који се оцењује
на основу критеријума, укључујући квалитативне, еколошке и/или
социјалне аспекте, повезаних са предметом датог уговора о јавној
набавци. Ти критеријуми могу на пример обухватати:
(а) квалитет, укључујући техничке одлике, естетске и функционалне
карактеристике, доступност, дизајн за све, социјалне, еколошке и
иновативне карактеристике те трговање и услове трговања;

(б) организацију, квалификације и искуство особља којем је поверено
извршење уговора, када квалитет тог особља може имати значајан утицај на
ниво извршења уговора; или
(в) услугу након продаје и техничку помоћ, услове испоруке као што су
датум испоруке, процес испоруке и рок испоруке или рок завршетка.

ПРЕДЛОГ НОВОГ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (чл. 132.):
У поступку јавне набавке наручилац додељује уговор економски најповољнијој понуди коју
одређује на основу једног од следећих критеријума:
1)

цене или

2)
трошкова применом приступа трошковне ефикасности, као што је трошак животног циклуса у
складу са чланом 134. овог закона, или
3)
односа цене и квалитета, односно трошка и квалитета који се оцењује на основу
критеријума, укључујући квалитативне, еколошке и/или социјалне аспекте, повезане са предметом
уговора о јавној набавци, који нарочито могу да обухвате:
(1) квалитет, укључујући техничке одлике, естетске и функционалне карактеристике,
доступност, решење за све кориснике, социјалне, еколошке и иновативне карактеристике,
трговину и услове трговине;
(2) организацију, квалификације и искуство особља коме је поверено извршење уговора,
када квалитет особља може да има значајан утицај на ниво успешности извршења уговора или
(3) услугу након продаје и техничку помоћ, услове испоруке, као што су датум испоруке,
процес испоруке и рок испоруке или рок извршења.

:

трошкови животног циклуса:
Трошкови животног циклуса обухватају у релевантној мери делове или све следеће
трошкове током животног циклуса добара, услуга или радова:

1) трошкове које сноси наручилац или други корисници, као што су:
(1) трошкови набавке,
(2) трошкови употребе, као што је потрошња енергије и других ресурса,

(3) трошкови одржавања,
(4) трошкови на крају животног циклуса, као што су трошкови сакупљања и
рециклирања.
2) трошкове приписане спољашњим еколошким факторима повезаним са добром, услугом
или радовима током њиховог животног циклуса, под условом да њихова новчана вредност
може да се одреди и провери, а који могу да обухвате трошкове емисије гасова са ефектом
стаклене баште и емисије других загађивача, као и друге трошкове ублажавања климатских
промена.

Критеријуми за доделу уговора морају да буду:
-

описани и вредновани,

-

не смеју да буду дискриминаторски,

-

морају да буду повезани са предметом уговора о јавној набавци и морају да
омогуће ефективну конкуренцију.

Сматра се да су критеријуми за доделу уговора повезани са предметом уговора о
јавној набавци ако се односе на добра, радове или услуге који су предмет тог
уговора, у сваком погледу и у било којој фази њиховог животног циклуса,
укључујући факторе који се односе на одређени процес производње, извођење
радова, испоруку добара или пружање услуга, односно трговање њима или на
одређени процес неке друге фазе њиховог животног циклуса, чак иако ти
фактори нису део њиховог материјалног садржаја.
члан 124. став 1. тачка 5) Предлога Закона о јавним набавкама:
Технички и стручни капацитет доказује се нарочито путем једног или више
следећих доказа:
5) Образовне и стручне квалификације пружаоца услуга или извођача радова или
њиховог руководећег особља, под условом да те квалификације не оцењују у оквиру
критеријума за доделу уговора.

I примена критеријума који се односи искључиво на ЦЕНУ:
-уговор се додељује понуђачу који је понудио најнижу цену и чија понуда испуњава
услове

ПРЕДНОСТИ:

ОГРАНИЧЕЊА:



једноставност



квалитет не подлеже оцени



брзина





ретко се оспорава

не узимају се у обзир трошкови
животног циклуса



искључена могућност грешке



не садржи друге аспекте понуде



не узимају се у обзир иновације и
иновативна решења

II ТРОШКОВИ КАО КРИТЕРИЈУМ
Наручилац поред трошкова куповине узима у обзир и друге трошкове који проистичу из коришћења
добара, услуга или радова током времена.
Обрачун трошкова животног циклуса обухвата нарочито:
А) трошкове које сноси наручилац (корисник) као што су:
-трошкови у вези са набавком или куповином,
-трошкови коришћења
,
-трошкови одржавања,
-трошкови на крају животног циклуса (рециклажа, одлагање и сл)
Б) трошкови прописани спољашњим еколошким факторима које производ, услуга или радови
имају на околину током њиховог животног циклуса, уколико њихова новчана вредност може да се
утврди и провери, што може да обухвата и трошкове емисија гасова са ефектом стаклене баште и
емисије других загађивача, као и друге трошкове ублажавања последица климатских промена.

ТРОШАК ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА

А

ТРОШКОВИ које купац може да сноси у вези са коришћењем
одређеног производа:

Иницијални/
инвестициони
трошкови

Оперативни
трошкови

Трошкови
одржавања

Трошкови
на крају
животног
циклуса

Процес дефинисања и документовања свих трошкова који постоје у току
живота једног производа познати су као трошак животног циклуса.

Б.

ТРОШКОВИ настали услед спољашњих еколошких фактора
(,,тзв. индиректни трошкови“)
- уштеде у коришћењу енергије, воде и горива
- уштеде на одржавању и замени делова
- уштеде на трошковима одлагања
ОГРАНИЧЕЊА НАРУЧИОЦА у случају коришћења метода за процену трошкова
прописаних спољашнјим еколошким факторима (чл.134. ст. 3):

да се заснива на објективно
проверљивим и
недискриминаторским
критеријумима и не сме
неоправдано да иде у
корист или на штету
одређених привредних
субјеката

да је доступан
свим
заинтересован
им странама

да тражене податке могу
уз разумне напоре да
доставе савесни
привредни субјекти,
укључујући привредне
субјекте из трећих држава
које су стране у Споразуму
о јавним набавкама (GPA)
или другим међународним
споразумима који
обавезују ЕУ и РС

Набавка штампача:
ШТАМПАЧ А

ШТАМПАЧ Б

цена за комад:

250 ЕУР

325 ЕУР

цена кертриџа:

75 ЕУР

49 ЕУР

- за штампач А: 250 + (3 х 75) = 475 ЕУР
- за штампач Б: 325 + (3 х 49) = 472 ЕУР

ПРИМЕР: НАБАВКА 4 НОВА ШТАМПАЧА:
ШТАМПАЧ А

ШТАМПАЧ Б

цена за комад:

45.000 дин

35.000 дин

цена за 4:

180.000 дин

140.000 дин

цена кертриџа:

3.000 дин.

4.000 дин

- Просечан број страница које треба одштампати годишње – 48.000 страница;
- Просечан век трајања нових штампача: 5 година

- 1.000 стр./месец (~12.000 стр./година; ~ 60.000 стр./5 година)
- Замена кертриџа: 1.500 страница (месец и по)

- за штампач А: 4 штампача х 8 кертриџа/1 год х 5 год Х 3.000 дин = 480.000 дин
- за штампач Б: 4 штампача х 8 кертриџа/1 год х 5 год Х 4.000 дин = 640.000 дин

- за штампач А:

180.000 + 480.000 = 660.000 динара

- за штампач Б: 140.000

+ 640.000 = 780.000 динара

ПРИМЕР: НАБАВКА 4 НОВА ШТАМПАЧА:
- замена уговора о набавци штампача уговором о пружању услуга

просечна цена штампања: 2,5 дин/страница

240.000 страница (48.000 страница / 1 год х 5 год)

240.000 стр х 2.5 = 600.000 дин.

»»

Пример: уговор о извођењу радова поправке старог
моста/изградњи новог моста
А

Реконструкција 50 година
старог моста
(тренутно неупотребљив)

Б

Градња новог моста

1.8 М €

3.2 М €

40 год; 64.000 €/1 год

75 год; 26.000 €/1 год

1.800.000 + 40 х 64.000 =
4.360.000 ЕУР*
*рачунајући на 40 година

3.200.000 + 40 х 26.000 =
4.240.000 ЕУР*

Пример: набавка 10 путничких аутомобила
УСЛОВИ ЗА ОБРАЧУН ТРОШКОВА:
1. Број година коришћења које обухвата обрачун : 5 год
2. Број возила која се набављају : 10
3. Средња годишња употреба возила 50 000 км, укупна
просечна километража: 250 000 км
4. Гаранција за аутомобиле: 3 године или 150 000 км
5. Аутомобили ће се сервисирати у овлашћеном
сервису

ТРОШКОВИ КОЈИ ЋЕ СЕ УЗИМАТИ У ОБЗИР:
1. Набавна цена, укључујући и трошкове испоруке по воз
[НЦ)
2. Потрошња горива [ПГ]
3. Годишњи трошкови сервисирања по препоруци
произвођача [ТС]

ПОНУЂАЧИ УПОСТУПКУ ДОСТАВЉАЈУ
СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ:

НАРУЧИЛАЦ ОЦЕЊУЈЕ ПОНУДЕ ПРИМЕНОМ
КРИТЕРИЈУМА – ТРОШКОВИ:

1. Набавна цена, укључујући и трошак испоруке по
возилу,
2. Потрошња горива (комбиновано) према подацима
произвођача, на 100 км
3. Годишњи трошкови сервисирања, према препорука
произвођача

1. Куповина (цена аутомобила/ испоруку на локацију
наручиоца/помоћ код регистрације и осигурања)
2. Потрошња горива за 250.000 км (као званични податак
произвођача у условима комбиноване вожње)
3.трошкови сервисирања по препоруци произвођача током 5
год (изузев поправке након незгода)

Трошкови за сваку понуду се рачунају на основу података
приказаних у понуди применом формуле:

Трошкови T1 = [НЦ + (2500 х ПГ х цена горива /лит.) + (ТС х 5)] х 10



Трошкови Т1 – трошкови у оцењеној понуди



НЦ – цена по аутомобилу



ПГ – потрошња горива



ТС – годишњи трошкови сервисирања

ЗАЈЕДНИЧКИ МЕТОД ИЗРАЧУНАВАЊА ТРОШКОВА ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА:
- Члан 134. став 4. Предлога ЗЈН:
Наручилац мора да примени заједнички метод за израчунавање трошкова
животног циклуса, када је обавеза примене таквог метода утврђена правним
актима Европске уније из Прилога 9. Део II овог закона.
Директива 2009/33/ЕЗ Европског парламента и Савета од 23.04.2009. године о
промоцији чистих и енергетски ефикасних возила у друмском саобраћају.
Приликом куповине друмског транспортног возила, наручиоци морају узети у обзир следеће:

а) потрошњу енергије, б) Емисије CO2, ц) емисије NОx, NMHC и материју у честицама
ЕМИСИЈЕ
Карбон - диоксид (CO2)

ТРОШАК ЕМИСИЈА У КОПНЕНОМ
САОБРАЋАЈУ
0,00003 €/g

Азотсубоксид (NOx)

0,087 €/g

Неметански угљоводоници (NMHC)

0,001 €/g

Материја у честицама (PM)

0,0044 €/g

ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ПРАВИЛНО ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА
ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА:

ВЕК
ТРАЈАЊА

1. МОСТОВИ/ЗГРАДЕ: 70 -75 год.
2. ДИРЕКТИВА 2009/33/ЕС:
• Путничка возила (М1): 200.000 km
• Лака комерцијалнa (N1) : 250.000 km
• Тешка теретна: 1.000.000 km
• Аутобуси: 800.000 km

ТРОШКОВЕ
РЕЛЕВАНТНЕ
ЗА АНАЛИЗУ

-једнократни трошкови
-периодични трошкови

ДИСКОНТНА
СТОПА

-узима се у обзир
временска вредност
новца и пружа могућност
да се израчуна садашња
вредност будућих
трошкова

ВЕК ТРАЈАЊА
Век трајаоа сијалице
Трпшак пп сијалици
Брпј пптребних сијалица за 30 000 сати
кпришћеоа
Трпшак замене

LED

CFL

Инкандесцентна

30 000 сати

10 000 сати

1 500 сати

8 EUR

3 EUR

0.6 EUR

1

3

8 EUR

9 EUR

20

12 EUR

Наппмиое се да је анализа пбрачуна трпшка живптнпг циклуса направљена за перипд пд 30 000 сати, какп би
се псигурала релевантнпст параметара ппређеоа три ппције. Када се дпда утицај трпшкпва електричне
енергије, исти перипд анализе даће дпдатне резултате:
Вати пп сијалици (еквивалент 60 вати)

10

15

60

KWh eлектричне енергије кпришћен у тпку
30 000 сати

300

450

1 800

60 EUR

90 EUR

360 EUR

Трпшак електичне енергије
(претппсатвка: ЕУР 0,2 пп KWh)

III НАЈБОЉИ ОДНОС ЦЕНЕ И КВАЛИТЕТА
Наручилац узима у обзир разне критеријуме за утврђивање најбољег односа
цене и квалитета, који нарочито могу да обухвате:
(1) квалитет, укључујући техничке одлике, естетске и функционалне
карактеристике, доступност, решење за све кориснике, социјалне,
еколошке и иновативне карактеристике, трговину и услове трговине;
(2) организацију, квалификације и искуство особља коме је поверено
извршење уговора, када квалитет особља може да има значајан утицај на
ниво успешности извршења уговора или
(3) услугу након продаје и техничку помоћ, услове испоруке, као што су
датум испоруке, процес испоруке и рок испоруке или рок извршења.

-

Наручилац сваком одабраном критеријуму за доделу уговора додељује
релативни значај у пондерима

-

Пондери могу да се изразе одређивањем распона са одговарајућом
максималном разликом

-

Када користи наведени критеријум, наручилац најчешће мора да
одлучи да примени један од следећа два приступа:

• утврђује минимум обавезних спецификација кпје мпрају да задпвпље све
ппнуде, а ппнуде ће се пцеоивати на пснпву система ,,пплпжип-није пплпжип“
па ће се пптпм ппени дпдељивати ппнудама кпје прпђу даље. Оцена ће
пдражавати меру у кпјпј ппнуда премашује минимум спецификација, или
• пдлучиваое да, уз или уместп пбавезних спецификација, утврди
спецификације кпје не ппдрзумевају примену ,,минималнпг прага“, а ппнуде ће
се пцеоивати на пснпву мере у кпјпј задпвпљавају услпве наручипца. У тпм
случају прихватљива су пдређена пдступаоа у ппгледу степена задпвпљенпсти
услпва.

Избор наручиоца је ограничен основним правилима дефинисаним ЗЈН:

Начело забране
дискриминације и
једнакости привредних
субјеката

Транспарентност
(унапред
прописани и
вредновани)

Критеријуми морају бити повезани са
предметом уговора (у сваком погледу
и у било којој фази њиховог животног
циклуса)

Морају
омогућавати
ефективну
конкуренцију

Могућност накнадне
објективне провере

Избор КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ:
Повезани са трошковима
(економски)

Невезани за трошкове:



Трошкови коришћења



Квалитет набављеног предмета



Трошкови управљања



Техничке одлике



Трошкови сервисирања



Естетске карактеристике/дизајн



Функционалне карактеристике



Услови испоруке



Услови плаћања



Услуге након продаје



Трајност

Избор КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ:
Подела критеријума на:
1) критеријуми који се односе на предмет набавке, као што су параметри
предмета, функционалност, естетика, методологија пружања услуга,
организација, квалификације и искуство особља задуженог за извршење
уговора (дозвољени за примену када квалитет особља има значајан утицај
на ниво успешности извршења уговора), итд.
2) критеријуми који се односе на захтеве за додатним услугама нпр.
услуге после продаје, гарантни рок, услуге под гаранцијом, факултативне
услуге, итд.
3) критеријуми који се односе на начин на који ће се извршавати уговор
(уговорне обавезе) нпр. рок за извршење радова (завршетак радова,
испорука робе, итд.), метод који се користи да би се остварио резултат,
уговорна обавеза, итд.

СИСТЕМ БОДОВАЊА
РЕЛАТИВНИ МОДЕЛ БОДОВАЊА


Оцена појединачне понуде зависи
од осталих понуда поднетих у
поступку јавне набавке.

АПСОЛУТНИ МОДЕЛ БОДОВАЊА


Оцена појединачне понуде не зависи
од осталих понуда поднетих у
поступку јавне набавке

ДОДАТНА ФУНКЦИЈА
Aпликативни део система функционише на SLES 12 за операт.
систем VMware од 64 бита или новија верзија са инсталираним
најновијим ажурирањима (услуга/помоћ/bagfiks)

најнижа цена
бр. бодова= ------------------------------цена у оцењеној понуди

х макс.бр.бодова

Део системске базе података функционише на оперативном
систему RedHat Enterprise Linux 7 за VMware од 64 bita или
новије са инсталираним најновијим ажурирањима
(услуга/помоћ/ bagfiks)
Систем обавља аутоматску аутентикацију коришћењем налога
домена и сарађује са механизмима послодавца SSO описаним у
Прилогу 2 уз техничке спецификације
Систем омогућава поделу података на засебне
ресурсе/просторе:
• Актуелни подаци / у ресурсу / бржем простору;
• Архивирани подаци /у споријем ресурсу /простору
Уговарач обезбеђује и обавља тестирање аутоматизације.
Алатке, тест сценарији, документација и сви остали материјали
потребни за независно обављање иИ модификације таквог теста
пренеће се послодавцу

Укупно максимално:

Бодови

5

5

5

5

5

25

Наручилац од понуђача може да затражи да доставе:

• Изјаве; основни предмет оцене је садржај понуде који дефинише услове под којима
ће уговарач извршити уговор.
• Техничке податке; да би потврдио усаглашеност са одређеним захтевима и
веродостојност изјаве понуђача, наручилац може, када је то разумно и могуће,
захтевати спољне податке који описују техничке и функционалне параметре предмета
набавке као што су каталози, изјаве о усаглашености, потврде, технички описи,
радионички нацрти, оперативна упутства, фотографије, итд.

• Показни артикал; када се купује готов производ, наручилац може затражити
испоруку показног артикла уз понуду, рецимо ако је предмет набавке медицински
материјал, електронска опрема и други уређаји.
• Узорци; наручилац мође да захтева и припрему узорка схваћену као фрагменте или
елементе будућег предмета уговора, нпр. анализу проблема у случају правних услуга,
поједностављен компјутерски програм који представља типичне функције итд.

Члан 132. Закона о јавним набавкама:
Наручилац у документацији о набавци одређује релативни значај у
пондерима за сваки критеријум за доделу уговора, а посебно наводи
методологију за доделу пондера за сваки критеријум, осим када је
критеријум само цена.
Пондери могу да се изразе одређивањем распона са одговарајућом
максималном разликом.
Наручилац у документацији о набавци одређује и резервне
критеријуме на основу којих ће доделити уговор у ситуацији када
постоје две или више понуда које су након примене критеријума
једнаке.

Пројекат нове концертне сале за локалну заједницу
(претпоставка

– наручилац је описао функционални програм нове спортске

сале у конкурсној документацији)

1.

ЦЕНА (70)
2.

КРИТЕРИЈУМ
КВАЛИФИКАЦИЈЕ
И ИСКУСТВО
ОСОБЉА КОЈЕ ЋЕ
ИЗВРШИТИ
УГОВОР (30)

3.

4.

прпјектант архитектпнске струке, с правпм израде архитектпнских
прпјеката без пграничеоа и искуствпм пд најмаое 1 прпјекта пбјекта за
сврхе извпђеоа сппртских манифестација и сл и упптребљивпг прпстпра
ппвршине пд 2000 м2 или више; за сваки дпдатни прпјекат изнад
минимума дпдељују се пп 2 бпда, али највише 10 укупнп
прпјектант са специјалнпшћу у виспкпградои, с правима да израђује
прпјекте виспкпградое без пграничеоа и са искуствпм пд најмаое 1
прпјекта сппртске хале и упптребљивпг прпстпра пд 2000 м2 или више; за
сваки дпдатни прпјекат изнад минимума, дпдељују се пп 2 бпда, али
највише 8 укупнп
прпјектант специјалиста за санитарне инсталације, са правпм израде
прпјеката мрежа, инсталација и уређаја за грејаое, вентилацију, гас,
впдпснабдеваое и канализацију без пграничеоа и са искуствпм пд
најмаое 1 прпјекта грејних или вентилаципних инсталација у згради и
упптребљивпм прпстпру пд 2000 м2 и више; за сваки дпдатни прпјекат
изнад минимума, дпдељују се пп 2 бпда, али највише 6 укупнп
прпјектант специјалиста за електрп-енергетске инсталације, с правпм
израде прпјеката инсталација електричне и електрп-енергетске мреже,
инсталација и уређаја без пграничеоа и са искуствпм пд најмаое 1
прпјекта електричних инсталација зграде упптребљивпг прпстпра
ппвршине 2 000 м2 и више; за сваки дпдатни прпјекат изнад минимума,
дпдељују се пп 2 бпда, али највише 6 укупнп

Пример: реконструкција дома за смештај инвалидних лица
Наручилац 1
Околности

Могући критеријуми

Објекат ће бити испражњен током периода
реновирања. Корисници ће привремено бити
премештени у друге објекте.
Приоритет наручиоца је да радове заврши што
пре, будући да се корисници (лица
инвалидитетом) суочавају са додатним
потешкоћама за време боравка ван свог дома.
1) Цена
2) Време за завршетак
Бодоваће се додатно ако понуђач понуди краће
време завршетка.
Да би то постигао, привредном субјекту је
дозвољен рад у 2 смене.

Процес провере

Заснован на изјави понуђача

Користи

Привредном субјекту је дозвољено да понуди
извођење радова у 2 смене.
Резултат: наручилац је спреман да додели
бодове за ранији завршетак радова (и да плати
више).

Наручилац 2
Радови ће се изводити без прекида у раду објекта.
Приоритет наручиоца је да се посао организује тако да
што мање узнемирава станаре.
Рок за завршетак радова одредио је наручилац.

1) Цена
2) Програм организације радова
Додатни бодови ће се доделити ако:
1) Понуђач понуди радове у трајању мањем од 8
сати дневно (а рок за завршетак радова остаје
исти)
2) Понуђач прикаже метод организације радова
који омогућава:
а) што мање измена у просторијама/спратовима
за кориснике
б) заштиту корисника од буке
Заснован на документу „Организација радова“ који је
припремио понуђач, укључујући детаљан опис активности
које имају за циљ да обезбеде удобност корисника.
Привредни субјекти имају слободу одлучивања о томе
како ће организовати радове. Теже је организовати их
тако да мање ометају кориснике. За тај додатни напор,
наручилац је спреман да додели бодове и да плати више.

Пример: јавна набавка преносних рачунара
Критериј за одабир понуде је економски најповољнија понуда.

Релативни удео цене у понуди износи 90 % (90 бодова), а преосталих 10 % (10
бодова) односи се на остале квалитативне критеријуме.
Наручилац ће одабрати економски најповољнију понуду на основу следећих
критеријума:
КРИТЕРИЈУМ

ОЗНАКА
КРИТЕРИЈУМА

БРОЈ БОДОВА

РЕЛАТИВНИ
ЗНАЧАЈ

Цена понуде
Критеријијум
квалитета

Пц
К

90
10

90%
10%

Укупнп:

Укупан број бодава понуде: Т = Пц + К
Т – укупан број бодава понуде
Пц – број бодова додељен понуди на основу критеријума цене
К – број бодова додељен на основу критеријума квалитета

100

100%

А. КРИТЕРИЈУМ ЦЕНА ПОНУДЕ

Понуда с најниже понуђеном ценом добија 90 пондера, а остале понуде
се пондеришу према формули:

Пц= (Цмин / Ц) x 90
При чему су:
ПЦ – број бодова које је понуда добила на основу критеријума цена понуде:
Цмин – цена понуде с најнижом ценом
Ц – цена понуде која се пондерише
90 – максималан број бодова по критеријуму цене

Б. КРИТЕРИЈУМ КВАЛИТЕТА
КРИТЕРИЈУМ
КВАЛИТЕТА

ОЗНАКА
КРИТЕРИЈУМА

Године произвођачке
гаранције за уређај

Гу

Године гаранције за
батерију

Гб

ПОНУЂЕНО

БРОЈ БОДОВА

2
3
4 и више
1
2 и више

0
5
8
0
2

К = Гу + Гб

Пример: јавна набавка електричне енергије
КРИТЕРИЈУМ
Цена
Електрична енергија из
пбнпвљивих извпра

ОЗНАКА
КРИТЕРИЈУМА

БРОЈ БОДОВА

РЕЛАТИВНИ
ЗНАЧАЈ

Ц
Z

90
10

90%
10%

100

100%

Укупнп:

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ:
Као критеријум се примјењује висина понуђене количине обновљивих извора у процентима (%).
Удео електричне енергије добијене из обновљивих извора мора минимално износити 50%. Понуда
која у поређењу са осталим понудама нуди највиши удео обновљивих извора, добија највише
бодова (узима се у обзир постотак електричне енергије понуђен из обновљивих извора).
Понуђена електрична енергија која садржи највиши удео електричне енергије добијене из
обновљивих извора, добија највећи број бодова, а остале се понуде израчунавају према формули:

10
Z = ------------------- x (Zy – Z 50)
Zmax – Z50

Z50 –обавезних мин. 50% удела

Zy –понуђени % удела

ПРИМЕР: јавна набавка путничких аутомобила
КРИТЕРИЈУМ
Цена
Развијенпст сервисне
мреже
Бука изван впзила

ОЗНАКА
КРИТЕРИЈУМА

БРОЈ БОДОВА

РЕЛАТИВНИ
ЗНАЧАЈ

Ц
РСМ

70
20

70%
20%

Б

10

10%

100

100%

Укупнп:

Бука изван впзила при 50 km/h (максималнп 10 бпдпва):
• 63,99 и маое dB буке при 50 km/h ………. 10 бпдпва
• 64 – 64,99 dB буке при 50 km/h ………….. 8 бпдпва
• 65 – 65,99 dB буке при 50 km/h ………….. 6 бпдпва
• 66 – 66,99 dB буке при 50 km/h ………….. 4 бпда
• 67 – 67,99 dB буке при 50 km/h ………….. 2 бпда
• 68 и више dB буке при 50 km/h …………….. 0 бпдпва

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
dragan.cvijic@ujn.gov.rs

