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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/2015,68/2015),
и Одлуке о додели уговора број 376/2018-Д-04 од 22.06.2018. године, Агенција за енергетику Републике
Србије, Београд, Теразије број 5N објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2018

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Агенција за енергетику Републике Србије,
Београд, Теразије бр. 5N, www.aeгs.Гs

2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

З. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке
мале вредности број 2/2018 је набавка горива за моторна возила путем дебитне картице за
потребе Агенције за енергетику Републике, ознака из Уредбе о утврђивању општег речника
набавке (.Служ6ени гласник РС" број 56/14) је 09132100 (безоловни бензин) и 09134200 (дизел
гориво).

4. Уговорена вредност јавне набавке: 633.569,00 динара без пореза на додату вредност.

5. Критеријум за доделу уговора је био економски најповољнија понуда. Елементи
критеријума економски најповољније понуде су:

Б1- понуђена цена - 70 пондера

Б2- укупан број лиценцираних бензинских станица на територији града Београда - 30 пондера.

6. Број примљених понуда, највиша и најнижа понуђена цена, највиша и најнижа понуђена
цена код прихватљивих понуда: Благовремено, тј. до дана 18.06.2018. године до 12:00 часова,
достављена је једна понуда.

7. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач наступа
самостално.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора, датум закључења уговора: Одлука о додели
уговора донета је на седници Савета Агенције за енергетику Републике Србије дана 22.06.2018.
године. Уговор о купопродаји горива за моторна возила путем дебитне картице за потребе
Агенције за енергетику Републике Србије закључен је дана 02.07.2018. године са понуђачем
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, улица Народног фронта број 12. Уговор је закључен на период од годину дана.
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