
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 164/2019-Д-1
Датум: 11.04.2019. године
Београд, Теразије 5/V

ТИ
На основу члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије (Службени гласник РС" број
52/05), и члана 107. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12, 1412015 и 68/2015),
Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 46. редовној седници од 11.04.2019. године донео је:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2019
за набавку путничког возила за службене потребе

ДОДЕЉУЈЕ се уговор у поступку јавне набавке мале вредности број 212019 за набавку путничког
возила за службене потребе понуђачу - АUТО-НЕRМЕS Друштво за промет роба и услуга Д.о.О.
Палић, са седиштем на Палићу, улица Хоргошки пут 19А.

II
Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Агенције за енергетику
Републике Србије: www.aeгs.rs

Образложење

Наручилац Агенција за енергетику Републике Србије, Београд, улица Теразије број 5, донела је Одлуку
о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 212019 (Одлука Савета Агенције број:
164/2019-Д-1/1 од 12.03.2019. године).

За наведену набавку дана 25.03.2019. године објављен је позив за подношење понуда са конкурсном
документацијом на Порталу јавних набавки и интернет страници Агенције.

Рок за достављање понуда био је 03.04.2019. 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 164/2019-Д-1 од 04.04.2019. године, Комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:

1. Предмет јавне набавке је набавка путничког возила за службене потребе, број 212019.
2. Процењена вредност јавне набавке износи 3.800.000,00 динара без пореза на додату

вредност.
3. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
4. Укупан број поднетих понуда -1 Оедна) понуда.

5. Неблаговремених понуда није било.

6. Благовремене понуде поднео је следећи понуђач:

Табела 1

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

164/2019-Д-1/1 О "AUTO-HERMES" д.о.о. Палић 02.04.2019. г 10:40



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

Понуда понуђача АUТО-НЕRМЕS Друштво за промет роба и услуга Д.О.о. Палић, са седиштем на
Палићу, улица Хоргошки пут 19А, Матични број: 08297223; ПИБ:100849482.

Понуђена цена и евентуални попусти: понуђена цена укупно износи 3.779.540,00 динара без урачунатог
пореза на додату вредност.

Рок испоруке: 45 дана од дана закључења уговора

Рок важења понуде: 60 дана од дана отварања понуда

Гарантни рок за испоручено добро: 48 месеци

Рок плаћања: до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

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.

Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже да се уговор о јавној набавци додели понуђачу AUTO-
HERMES Друштво за промет роба и услуга Д.О.о. Палић, са седиштем на Палићу, улица Хоргошки пут
19А, за понуду број 0104/2019 од 01.04.2019. године.

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 АUТО-НЕRМЕS Друштво за промет роба и услуга
Д.О.о. Палић, са седиштем на Палићу, улица Хоргошки пут 19А, за понуду број 0104/2019 од 01.04.2019.
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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