
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 323/2020-A-ll1o
Датум: 25.06.2020. године
Београд, Теразије 5/V

На основу члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије (Службени гласник РС' број 52105), и
члана 108. Закона о јавним набавкама (,.Службени гласник РС" бр. 124/12, 14115 и 68/15), Савет Агенције за
енергетику Републике Србије на 99. редовној седници од 25.06.2020. године донео је:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У поступку јавне набавке мале вредности број 5/2020
за набавку горива за моторна возила

I. ДОДЕЉУЈЕ се уговор у поступку јавне набавке мале вредности број 5/2020 за набавку горива за моторна
возила путем дебитне картице за потребе Агенције за енергетику Републике Србије понуђачу - Друштво за
истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и
производњу природног гаса "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" а.Д. Нови Сад, са седиштем у Новом Саду,
улица Народног фронта број 12.

II. Ову одлуку у paky од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници
Агенције за енергетику Републике Србије: www.aeгs.rs.

Образложење

Агенција за енергетику Републике Србије, Београд, улица Теразије број 5, као Наручилац, донела је Одлуку о
покретању поступка јавне набавке мале вредности број 512020 за набавку горива за моторна возила путем дебитне
картице за потребе Агенције за енергетику Републике Србије (Одлука Савета Агенције број: З2З!2020-Д-I, од
04.06.2020. године).

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом дана 10.06.2020. године постављен је на Портал јавних
набавки, на интернет страници Агенције и достављен поштом на следеће адресе:

1. Предузеће за трговину и услуге "ЕКО SЕRВIА" а.Д. Београд, са седиштем у Београду-Нови Београд, улица
Тошин бунар број 274А;

2. Друштво за промет нафтних деривата ,ЛУКОИЛ СРБИЈА" а.Д. Београд-Нови Београд, улица Булевар
Михајла Пупина број 165Д;

З. Предузеће за трговину нафтом и гасом "МОL Serbia" друштво са ограниченом одговорношћу Београд, улица
Ђорђа Станојевића број 14 11070 Нови Београд;

4. Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и
истраживање и производњу природног гаса "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" а.Д. Нови Сад, са седиштем у
Новом Саду, улица Милентија Поповића број 1;

5. Привредно друштво за трговину и услуге "ОМ В-СРБИЈА" Д.о.О. Београд-Нови Београд, улица Омладинских
бригада број 90А



Рок за достављање понуда био је 19.06.2020. године до 12:00 часова.

Након спроведеног отварања понуда, Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и о томе
сачинила извештај.

У извештају о стручној оцени понуда, број 323/2020-Д-1 од 23.06.2020. године, Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке је набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе Агенције за
енергетику Републике Србије.

2. Процењена вредност јавне набавке износи 700.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

з. Укупан број поднетих понуда - једна понуда.

Неблаговремених понуда није било.

Благовремену понуду поднео је следећи понуђач:

Редни број под којим Назив понуђач Датум пријема Час
је понуда заведена

З23/2020-Д-1I4 НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ а.д. Нови Сад 17.06.2020. г 11:00

4. Критеријум за оцењивање понуда био је економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума економски најповољније понуде су:

Елементи критеријума економски најповољније понуде су:
1. Б1 Јединична цена за Evro dizel
2. Б2 Јединична цена за Evгo dizel са адитивом
з. Б3 Укупан број лиценци раних бензинских станица на територији града Београда

30 пондера
40 пондера
30 пондера

Методологија доделе пондера је следећа:

Јединична цена за Evro dize.1 -Б1
Просечна цена на бензинским станицама која важи на дан објављивања позива за подношење понуда и
конкурсне документације на Порталу јавних набавки - највећи број пондера добиће понуђач који понуди најнижу
цену.

Рачуна се по формули: (Стјп I Сроп) х 30,

где је Стјп минимална понуђена цена а Сроп понуђена цена.

Јединична цена за Evro dizel. са адитивом - Б2
Просечна цена на бензинским станицама која важи на дан објављивања позива за подношење понуда и
конкурсне документације на Порталу јавних набавки - највећи број пондера добиће понуђач који понуди најнижу
цену.

Рачуна се по формули: (Стјп I Сроп) х 40,

где је Стјп минимална понуђена цена а Сроп понуђена цена.

Укупан број лиценцираних бензинских станица на територији града Београда-Б3
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Минималан број лиценцираних бензинских станица на територији града Београда - четири станице.

Рачуна се по формули: (Сроп х ЗО)IСтах
где је Сроп- понуђени број лиценцираних бензинских станица, а Стах - највећи број понуђених лиценцираних
бензинских станица.

Укупан број бодова Б = Б1+ Бz +БЗ

Након отварања понуда, Комисија је извршила стручну оцену понуда и утврдила следеће:

Понуда понуђача: Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних
деривата и истраживање и производњу природног гаса "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" ац. Нови Сад, са седиштем
у Новом Саду, улица Народног фронта број 12. Матични број: 20084693; ПИБ:104052135.

Утврђено је да је понуда наведеног понуђача благовремена, нема битних недостатака, одговарајућа, не ограничава
права наручиоца, не условљава права наручиоца, не ограничава обавезе понуђача и понуђена цена не прелази износ
процењене вредности јавне набавке, те је оцењена као прихватљива.

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума:

Б1: понуђена јединична цена за Evгo dizel- 108,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност

Б2: понуђена јединична цена за Evгo dizel са адитивом -113,01 динара без урачунатог пореза на додату вредност

Б3: укупан број лиценци раних бензинских станица на територији града Београда - 64

Рок важења понуде: 60 дана.

Комисија после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели понуђачу ,НАФТНА
ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" а.Д. Нови Сад, с обзиром да је то једина понуда која је достављена, а која је оцењена као
прихватљива.

Савет Агенције прихватио је предлог Комисије за јавне набавке, па је донео одлуку о додели уговора којом се
уговор о јавној набавци додељује понуђачу Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет
нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ" а.Д. Нови
Сад, са седиштем у Новом Саду, улица Народног фронта број 12, за понуду број DWN12230OfIZ-DО/4166/2020 од
10.06.2020. године.

Упутство о правном средству:
Против ове Одлуке може се поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима
јавних набавки у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права
подноси се преко ове Агенције (непосредно, поштом препоручено са повратницом, електронском поштом или
факсом), а истовремено се копија доставља Републичкој комисији за заштиту права. Подносилац захтева за заштиту
права је дужан да уз захтев за заштиту права са садржином одређеном чланом 151. Закона о јавним набавкама
достави и потврду о уплати таксе из члана 156. став 1. тачка 1. Закона на: рачун буџета Републике Србије број: 840-
30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци предметне јавне набавке као и
назив наручиоца, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, у износу од
60.000,00 динара.
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