
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 370/2017 -Д-04
Датум: 04.08.2017. године
Београд, Теразије 51V

ТИ
На основу члана 12. Статута Агенције за енергетику Репбулике Србије (Службени гласник РС" број

52/05), и члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14115 и 68/15), Савет
Агенције за енергетику Републике Србије на 376. седници од 04. августа 2017. године донео је:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У преговарачком поступку без објављивања позива
за подношење понуда број 5/2017

1. ДОДЕЉУЈЕ се уговор у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда број
5/2017 за набавку услуга стручног усавршавања у Фирентинској школи регулације под називом
.Гоцишњи тренинг регулације енергетских предузећа 2017/2018" понуђачу - Euгopean University
Institute - Florence School of Regulation, Via dei Roccettini 9,50014 San Оогпепсо di Fiesole (FI), Italy.

11. Ову одлуку У року од три дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки и интернет
страници Агенције за енергетику Републике Србије: www.aers.rs.

Образложење

Агенција за енергетику Републике Србије, Београд, улица Теразије број 51V, као наручилац, донела
је Одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 5/2017
за набавку услуга стручног усавршавања у Фирентинској школи регулације под називом .Годишњи тренинг
регулације енергетских предузећа 2017/2018" (Одлука Савета Агенције број: 370/2017-Д-04/3 од 19.07.2017.
године).

За наведену набавку, дана 20.07.2017. године, објављено је обавештење о покретању преговарачког
поступка за подношење понуда и конкурсна документација на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца и достављен позив Фирентинској школи регулације у Фиренци.

Рок за достављање понуда био је 25.07.2017. године до 13:00 часова.

Благовремено, тј. до дана 25.07.2017. године до 13:00 часова, на адресу наручиоца приспела је 1 Оедна)
понуда.

Након спроведеног поступка отварања понуде сачињен је записник о отварању понуда у коме је
констатовано да је прибављена једна понуда и да овлашћени представник Понуђача није присуствовао
отварању понуда.

Након тога приступило се поступку преговарања о чему је састављен записник о преговарању. У
записнику о преговарању констатовано је да овлашћени представник Понуђача није присуствовао поступку
преговарања, па се сматра коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. Такође,
Комисија је електронским путем дана 27.07.2017. године, послала понуђачу модел уговора на изјашњавање,



па је понуђач доставио дана 01.08.2017. године, одговарајуће измене уговора које су прихваћене од стране
чланова Комисије.

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

У извештају о стручној оцени понуда, број 370/2017-Д-04/12 од 01.08.2017. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке је набавка услуга стручног усавршавања у Фирентинској школи регулације под

називом .Годишњи тренинг регулације енергетских предузећа", број 512017, ознака из Уредбе о
утврђивању општег речника набавке ("Службени гласник РС" број 56/14) је 80530000 - услуге стручног
оспособљавања.

2. Процењена вредност јавне набавке износи 756.000,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност
3. Укупан број поднетих понуда -1 Оедна) понуда.

Неблаговремених понуда није било.

Благовремену понуду поднео је понуђач:

Редни Назив, седиште и облик организовања Број под којим је Време подношења
број понуђача понуда заведена понуде (датум и сат)

1. European Univeгsity Institute - Floгence 24.07.2017.Г.
School of Regulation, Via dei Roccettini 9, 370/2017 -Д-04/9

15:09 часова50014 San Оотпешсо di Fiesole (FI), Italy

4. Критеријум за оцењивање понуда је био најнижа понуђена цена.

Понуде које су достављене у ЕУР прерачунавају се у рсд по средњем курсу Народне банке Србије, на
дан отварања Понуда. Званични средњи курс на дан 25.07.2017. године је 120.4268 динара.

Понуђач European University Institute . Florence School of Regulation, Via dei Roccettini 9, 50014 San
Оогпеп'со di Fiesole (FI), Italy, Fiscal code: 80020410488. Biddeг registгation пumЬег:N.С29-9/О2/1976 Official
Jouгnal of the EC-Volume 19.

Комисија је утврдила 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.

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 5.076,00 еура, односно према
званичном средњем курсу на дан 25.07.2017. године (ЕУР/РСД 1/120.4268) износи 611.286,00 динара без
пореза на додату вредност.

Рок плаћања: 7 календарских дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног за сваку
појединачну извршену услугу.

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда.

Након прегледа и стручне оцене понуда, комисија је утврдила да је понуда понуђача Euгopean
Univeгsity Institute - Floгence School of Regulation, Via dei Roccettini 9, 50014 San Оотпепюо di Fiesole (FI), Italy,
прихватљива.

Комисија после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели понуђачу
Еuгореап University Institute - Florence School of Regulation, Via dei Roccettini 9, 50014 San Оотпепсо di Fiesole
(FI), Italy, за понуду од 24.07.2017. године.
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Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

Савет Агенције прихватио је предлог Комисије за јавне набавке, те је донео одлуку о додели уговора
којом се уговор о јавној набавци додељује понуђачу Euгopean University Institute - Florence School of
Regulation, Via dei Roccettini 9,50014 San Оотпепсо di Fiesole (FI), Italy за понуду од 24.07.2017. 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 десет 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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