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Предмет: Питање у вези са Конкурсном документацијом за јавну набавку број 2/2013
Поштовани,
Дана 07.08.2013. године електронском поштом упутили сте нам допис, који је заведен у
Агенцији под бројем 474/2013-Д-04/2, у коме сте поставили питање у вези са конкурсном
документацијом за јавну набавку мале вредности бр.2/2013. Ваше питање се односи на један
од елемената критеријума економски најповољније понуде и то критеријум Б2 - укупан број
малопродајних објеката на територији Републике Србије. С обзиром да се у конкурсној
документацији налази скала у којој је као минималан број пумпних станица који се
пондерише број од 30 пумпних станица, поставили сте питање како се бодују пумпе испод
тог броја, да ли понуђач који има мањи број пумпних станица од минималног може
учествовати у овој јавној набавци. У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама
("Службени Гласник РС" број 124/12, У даљем тексту Закон) а у циљу појашњења конкурсне
документације истичемо следеће:
Агенција за енергетику републике Србије је дана 05.08.2013. године објавила на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници позив за подношење понуда у поступку јавне
набавке мале вредности за набавку горива за моторна возила путем дебитне картице за
потребе Агенције за енергетику Републике Србије број 2/2013. У овом поступку може
учествовати свако заинтересоване лице које се одазове позиву за достављање понуда и
поднесе све оно што се захтева конкурсном документацијом до одређеног датума за
подношење понуда а то је 13.08.2013. године. Исход поступка ове јавне набавке не може се
предвидети унапред, већ се спроводи по процедури предвиђеној Законом и укратко изгледа
на следећи начин:
Комисија која је формирана да спроведе овај поступак јавне набавке јавно ће отворити
доспеле понуде и направити записник о отварању понуда, у складу са чланом 104. Закона, у
коме ће између осталог констатовати број поднетих понуда имена понуђача и њихове
основне податке, да ли су поднете понуде благовремене и да ли имају неке недостатке и др.
После отварања понуда Комисија стручно оцењује понуде у неколико фаза, и то у првој фази
одбија све неблаговремене понуде, и оне које садрже битне недостатке предвиђене чланом
106. Закона, а затим утврђује да ли су понуде које није одбила одговарајуће односно у
складу са техничком спецификацијом која се налази у конкурсној документацији, и након тога
само понуде које није одбила, тј. само прихватљиве понуде, рангира применом критеријума
за доделу уговора, што је у овом случају критеријум економски најповољније понуде.
Критеријум економски најповољније не састоји се само од једног већ од два елемента и то

51 - понуђене цене и 52 - број малопродајних објеката на територији Републике Србије, и
применом методологије доделе пондера који је детаљно објашњен у конкурсној
документацији и збиром елемената критеријума 51 и 52 долази се до укупног броја пондера
за сваку понуду појединачно. Након утврђивања укупног броја пондера Комисија предлаже
да се уговор закључи са понуђачем чија понуда има највећи број пондера.

С поштовањем,

