АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 37612018-Д-04
Датум: 14.06.2018. године
Београд, Теразије 5N
ТИ

На основу члана 64. Закона о јавним набавкама (.Службени гласник РС·, бр.124/12, 14/15 и 68/15), Комисија
за јавну набавку добара горива за моторна возила број 2118, на захтев заинтересованог лица даје:

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Дана 12.06.2018. године електронском поштом заинтересовано лице упутило је допис са примедбама на
конкурсну документацију за набавку горива за моторна возила број 212018, који је заведен у Агенцији под
бројем 376/2018-Д-04/4.
Примедбе се односе на елементе критеријума економски најповољније понуде,
односно критеријум Б2 - укупан број лиценцираних бензинских станица на територији града Београда, јер се
сматра да се њиме крши начело економичности, обезбеђивање конкуренције и начело једнакости понуђача.
Наручилац у року од три дана од дана пријема примедби објављује на Порталу јавних набавки и интернет
страници Наручиоца, следеће информације односно објашњења:
Критеријум економски најповољније понуде не састоји се само од једног већ од два елемента и то Б1понуђена цена која носи 70 пондера и Б2-укупан број лиценци раних бензинских станица на територији града
Београда који носи 30 пондера. Исход поступка ове јавне набавке не може се предвидети унапред, већ се
спроводи по процедури која је прописана Законом о јавним набавкама, тако што се након рока за
прикупљање понуда, достављене понуде отварају и оцењују. Након тога се понуде које су оцењене као
прихватљиве рангирају путем критеријума економски најповољније понуде. Применом методологије доделе
пондера који је детаљно објашњен у конкурсној документацији и збиром елемената критеријума Б1 и Б2
долази се до укупног броја пондера за сваку понуду појединачно.
Из свега напред наведеног, истичемо да елементи критеријума економски најповољније понуде нису
дискриминаторски већ су у складу са начелима економичности, једнакости понуђача и њихове
конкурентности, као и потребама Агенције за енергетику Републике Србије, односно службеним путовањима
који се обављају.
Питања и одговори су саставни део конкурсне документације за јавну набавку мале вредности број 212018, за
набавку горива за моторна возила.
Рок за подношење понуде остаје непромењен (18.06.2018. године до 12:00 часова).

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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/; ei:Q}/'c ( t1е-а.

