Република Србија

МИНИСТАРСТВО
РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
УПРАВА ЗА РЕЗЕРВЕ
ЕНЕРГЕНАТА

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ
РЕЗЕРВЕ

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.
124/12, 14/15 и 68/15), наручиоци:
Ред.
Назив наручиоца
Адреса наручиоца
бр.
1

Министарство рударства и енергетике
Управа за резерве енергената

Београд, Немањина 22-26

2

Републичка дирекција за робне резерве
објављују

Београд, Дечанска 8а

ПОЗИВ
за подношење понуда
Врста предмета јавне набавке: Добра
Врста наручиоца: Орган државне управе;

Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке Сирова нафта и деривати нафте за потребе формирања обавезних
резерви
Назив и ознака из
општег речника јавне
набавке

- Сирова нафта- 09230000 - Нафта (сирова)
- Евро дизел SRPS EN 590 - 09134220 - Дизел гориво (EN 590)
- Моторни бензин SRPS EN 228 - 09132100 - Безоловни бензин
- Уље за ложење - ниско сумпорно-специјално NSG-S-9135000-уље
за ложење

Врста поступка јавне
набавке

Отворени поступак

Критеријум за доделу уговора: "најнижа понуђена цена"
Начин преузимања конкурсне документације односно интернет адреса на којој је
конкурсна документација доступна: Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно
преузети конкурсну документацију на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и
на интернет страници наручиоца www.mre.gov.rsи www.rdrr.gov.rs.
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца последњег
дана наведеног рока до 12:00 часова, односно до 30. октобра 2015. године до 12:00
часова.
Понуде са свим доказима се подносе на адресу наручиоца:
Министарство рударства и енергетике – Управа за резерве енергената,
Краља Милана 36, Београд, саназнаком: ,,Понудазајавнунабавку– сирове нафте и
деривата нафте – ЈН бр.02/2015 за Партију _____________- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу и број телефона понуђача.
Начин, место и време отварања понуда: Поступак јавног отварања понуда
спровешће се дана30.10.2015. године у 12:30 часоваод стране Комисије за јавну
набавку, у просторијама Наручиоца на адреси Краља Милана 36, Београд,I. спрат,
Сала за састанке.
Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања морају пре почетка
отварања предати комисији за јавну набавку писмено пуномоћје (овлашћење) издато на
меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица.
Рок за доношење одлуке о додели уговора: одлуку о додели уговора наручилац ће
донети сходно члану 108. став 2. ЗЈН .
Контакт:Министарство рударства и енергетике-Управа зе резерве енергената,
Краља Милана 36, Београд
Е - mail адреса: miroslav.pivic@mre.gov.rs
ksenija.milankovic@mre.gov.rs,
факс: +381 11 3625 057

