
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 747/2015-Д-04
Датум: 04.12.2015. године
Београд, Теразије 5/V

ТИ
На основу члана 12. Статута Агенције за енергетику Репбулике Србије (Службени гласник РС"
број 52/05), и члана 107. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,
14/2015 и 68/2015), Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 315. седници од
04.12.2015. године донео је:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

У јавној набавци мале вредности број 6/2015
за набавку потрошног материјала партија 111 - препарати за прање и чишћење

ДОДЕЉУЈЕ се уговор у поступку јавне набавке мале вредности број 6/2015 године за набавку
потрошног материјала партија 111 - препарати за прање и чишћење понуђачу - Предузеће за
промет роба и услуга "OFFICE LAND" д.о.о. Београд-Нови Београд, улица Милутина
Миланковића број 120Е.

Образложење

Агенција за енергетику Републике Србије, Београд, улица Теразије број 5/V, као наручилац,
спровела је поступак јавне набавке добара мале вредности потрошног материјала партија 111 -

препарати за прање и чишћење, чија је процењена вредност укупно 25.000,00 динара, без
урачунатог пореза на додату вредност. Средства за реализацију ове набавке предвиђена су
Финансијским планом Агенције за енергетику за 2015. годину и Планом набавки за 2015.
годину, конто 51281. Наведени поступак покренут је Одлуком о покретању поступка јавне
набавке мале вредности број 6/2015 (Одлука Савета Агенције број: 747/2015-Д-04/1 од
16.11.2015. године).

Позив за подношење понуда са конкурсном документацијом дана 18.11.2015. године
постављен је на Портал јавних набавки, на интернет страници Агенције и достављен поштом
на следеће адресе:

1. "STYLOS" ДОО за производњу, промет и услуге Нови Сад, 11000 Београд, улица
Жоржа Клемансоа 19;

2. Привредно друштво за трговину и услуге "OFFICE 1 SUPERSTORE" ДОО Београд,
11000 Београд-Звездара, улица Милошев кладенац 14б;

3. Предузеће за трговину и услуге "DIKTI LINE" ДОО Београд, 11000 Београд-Врачар,
улица Алексе Ненадовића број 24.



Рок за достављање понуда био је 27.11.2015. године до 12:00 часова.

Благовремено, тј. до дана 27.11.2015. године до 12:00 часова, примљене су укупно две понуде.

Поступак отварања понуда спроведен је дана 27.11.2015. године са почетком у 12:30 часова, а
окончан је истог дана у 12:55 часова. Отварању понуда нису присуствовали овлашћени
представници понуђача.

Неблаговремених понуда није било.

Благовремене понуде поднели су следећи понуђачи, према редоследу пријема.

Табела 1.-

Редни Назив, седиште и облик Број под којим је Време подношења
БР()Ј_' _ организовања пону~ача ПОf-1Yflазав~дена понудеЈдаТl.~~~ат)_

1. 27.11.2015.Г.
"DIKТI LINE" Д.О.о. Београд" 747/2015-Д-04/5

09:00 часова

2. "OFFICE LAND" Д.О.о. Београд- 27.11.2015.Г.
Нови Београд

747/2015-Д-04/6
09:55 часова

У позиву за достављање понуда и конкурсној документацији било је наведено да ће критеријум
за доделу уговора бити најнижа понуђена цена.

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

Понуда понуђача под редним бројем 1.

Предузеће за трговину и услуге "DIKTI LINE" ДОО Београд, улица Алексе Ненадовића број 24.
Матични број: 17409735, ПИБ: 100065171.

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. Како
је понуда оцењена као прихватљива приступило се њеном рангирању применом критеријума
најниже понуђене цене

Понуђена цена укупно износи 24.588,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Рок испоруке: 8 дана.

Рок важења понуде: 32 дана.

Понуда понуђача под редним бројем 2.

Предузеће за промет роба и услуга "OFFICE LAND" Д.О.о. Београд-Нови Београд, улица
Милутина Миланковића број 120Е, Матични број: 20497980, ПИБ: 105943880.

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. Како
је понуда оцењена као прихватљива приступило се њеном рангирању применом критеријума
најниже понуђене цене

Понуђена цена укупно износи 11.950,00 динара без урачунатог пореза на додату вредност.
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Рок испоруке: 7 дана.

Рок важења понуде: 30 дана.

Чланом 107. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/2015 и
68/2015), прописано је да "након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја
комисије наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну
прихватљиву понуду".

Како је Комисија за јавну набавку у извештају о стручној оцени понуда утврдила да су обе
достављене понуде прихватљиве, а да је понуђач Предузеће за промет роба и услуга
"OFFICE LAND" Д.О.о. Београд-Нови Београд, улица Милутина Миланковића број 120Е,
понудио најнижу понуђену цену, применом члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", број 124/12, 14/2015 и 68/2015), одлучено је као у изреци одлуке.
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Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Агенције за енергетику
Републике Србије: www.aers.rs.

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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