Бр/N°: 404-02-5/2/14-01
Датум/Date: 21.02.2014.год.
Секретаријат
Група за реализацију и праћење јавних набавки
На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број
124/12)
МИНИСТАРСТВО ПРИРОДНИХ РЕСУРСА, РУДАРСТВА И ПРОСТОРНОГ
ПЛАНИРАЊА
Омладинских бригада 1, Нови Београд
О б ј а в љ у ј е:
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку добара у отвореном поступку
(ЈНБ 1.1.2/14)
1. Подаци о наручиоцу:Минустарство природних ресурса, рударства и просторног планирања, 11070
Нови Београд, Омладинских бригада 1. позива понуђаче да поднесу писане понуде, у складу са
условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом
Интернет адреса: www.mprrpp.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
2.Врста поступка јавне набавке: отворени поступак који се спроводи ради закључења уговора по
предметној јавној набавци
3. Врста предмета: добра
4. Предмет јавне набавке: Набавка добара – нафтних деривата (безоловни моторни бензин евро
премијум БМБ 95, евро премијум БМБ 98 и евро ДИЗЕЛ), путем картица за гориво, за потребе Министарства
природних ресурса, рударства и просторног планирања, за период од 12 месеци, ЈНБ 1.1.2/14, назив и ознака
из општег речника набавке: 09000000 Нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори
енергије.
5. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:Критеријум за избор најповољније понуде
је економски најповољнија понуда.Оцењивање и рангирање достављених понуда засниваће се на
следећим елементима критеријумима: цена до 40 бодова, развијеност продајне мреже на територији
Републике Србије до 60 бодова.
Релативни значај (пондер) сваког наведеног елемента критеријума за бодовање наведен је у
конкурсној документацији.
6. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Увид у конкурсну документацију je могућ уз оверено и потписано пуномоћје за увид, све до истека
рока за достављање понуда у просторијама наручиоца.
Конкурсна документација се може преузети лично у просторијама наручиоца Минустарство
природних ресурса, рударства и просторног планирања, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада 1.,
спрат VI, канцеларија 610, уз оверено и потписано пуномоћје за преузимање, сваког радног дана до
дана и часа истека рока за подношење понуда, или се може преузети са Портала Управе за јевне
набавке www.portal.ujn.gov.rs или сa сајта наручиоца www.mprrpp.gov.rs.
7. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Право учешћа у поступку имају сва заинтересовна правна и физичка лица која испуњавају обавезне и
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, у складу са чланом 75. и 76. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12).

Испуњеност обавезних и додатних услова доказује се на начин предвиђен чланом 77. Закона о јавним
набавкама.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и конкурсном документацијом.
Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце из конкурсне документације
и оверава печатом и потписом овлашћеног лица Понуђача.
Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној коверти, тако да се при отварању може
проверити да ли је затворена онако како је била предата. Понуђач подноси понуду препорученом
пошиљком или лично на адресу наручиоца: Министарство природних ресурса, рударства и
просторног планирања, Омладинских бригада 1, Нови Београд. Коверат или кутија са понудом на
предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", јавна набавка добара-нафтних
деривата (евро ПРЕМИЈУМ БМБ 95, евро ПРЕМИЈУМ БМБ 98 и евро дизел), ЈНБ 1.1.2/14, а на
полеђини назив, број телефона и адреса понуђача, као и име особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу
Управе за јавне набавке, односно, благовременом понудом се сматра понуда приспела на адресу
Наручиоца најкасније до 26.03.2014. године до 11 часова.
Неблаговременом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, коју ће
Наручилац вратити неотворену Понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
8. Место, време и начин отварања понуда:
Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана 26.03.2014. године у 11,15 часова од стране
Комисије за јавну набавку, у просторијама Наручиоца на адреси Омладинских бригада бр. 1., Нови
Београд, VI спрат, соба 610.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице.У поступку отварања понуда
могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача.
Представници понуђача, дужни су да пре почетка јавног отварања понуда, поднесу оверено и
потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, које мора гласити на особу која
присуствује отварању понуда.
10. Рок за доношење одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда у оквирном року
до 25 дана од дана отварања понуда и достављена свим понуђачима у року од 3 дана од дана
доношења.
11.Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се могу
благовремено добити исправни подаци о:Подаци о пореским обавезама-назив државног органа:
Пореска управа Министарства финансија и привреде Републике Србије, Саве Машковића 3-5,
Београд, интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs;Подаци о заштити животне средине се могу
добити у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд,
интернет адреса www.merz.gov.rs;Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу
добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд, интернет
адреса: www.mrzsp.gov.rs
12. Лице за контакт:Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана
од 10:00–14:00 часова на телефон 011/31-32-576, особа за контакт Љубодраг Миловановић.
Председник комисије

