ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Министарство рударства и енергетике - Управа за резерве
енергената

Адреса наручиоца:

Немњина 22-26

Интернет страница наручиоца:

www.mre.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

9135000-уље за ложење (Уље за ложење ниско сумпорно-специјално - NSG-S)

Уговорена вредност:

171.763.990,08 динара без ПДВ
206.116.788,10 динара са ПДВ

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена за испоруку 5.000 Уља за ложење ниско сумпорно-специјално NSG-S за потребе обавезних резерви
Износи у динарима исказани су у противвредности УСД по средњем курсу НБС важећем на
дан објављивања позива за подношење понуда.
Цена се утврђује на бази недељног просека средње котације цена референтних деривата
објављених на PLATT's, на паритету CIF Genoa/Lavera које важе у недељи која претходи
недељи закључења овог уговора увећаној за понуђену премију и остале припадајуће
трошкове на паритету DDP према месту испоруке.
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Број примљених понуда:

- Највиша

163.396.005,03

- Најнижа

161.235.450,00

- Највиша

163.396.005,03

- Најнижа

161.235.450,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 04.11.2015.

Датум закључења уговора:

12.11.2015.

Основни подаци о добављачу:
НИС а.д., Нови Сад, ул. Народног фронта бр. 12, матични број: 20084693

Период важења уговора:

до завршетка испоруке, а најдуже 30 дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
Понуда Понуђача Нафта А.Д., Београд је нижа за 1,32 % од понуде Понуђача НИС а.д. Нови Сад, а у складу са критеријумом за доделу уговора: најнижа понуђена
цена са укљученим свим пратећим трошковима на паритету DDP.
Међутим, како је Понуђач НИС а.д. Нови Сад доставио Уверење Привредне коморе Србије број: 33.01-1/3913 од 29.10.2015.г. којом доказује да је роба домаћег
порекла, а понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди робу страног порекла (Бугарска), то је Комисија сагласно
одреби чл. 86. ст. 9. Закона о јавним набавкама, пре рангирања понуда позвала понуђача НАФТА а.д., Београд да се изјасни да ли нуди добра домаћег порекла и
да о томе доставе доказ до 6.11.2015. године. Сходно томе, Комисија је дана 2.11.2015. године упутила допис путем електронске поште Понуђачу НАФТА а.д.
Београд. Понуђач НАФТА а.д. Београд, је дана 06.11.2015.године доставио допис којим потврђује да је роба коју је понудио страног порекла.
Имајући у виду наведено, Комисија је предложила Наручиоцу да прихвати понуду и да се уговор за Партију 4 додели Понуђачу НИС а.д. Нови Сад.

