На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр. 124/12, 14/15 и 68/15)
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ
11000 Београд, Немањина 22-26
објављујe
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору о јавној набавци
Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство рударства и
енергетике, 11000 Београд, Немањина 22-26, www.mrе.gov.rs;
Врста наручиоца: Орган државне управе;
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Приступ
подацима о ценама сирове нафте и деривата нафте и ценама енергије и енергената,
обликован у две партије: Партија 1: набавка услуге приступа подацима о ценама сирове
нафте и деривата нафте; Партија 2: набавка услуге приступа подацима о ценама енергије
и енергената (ознака из општег речника набавке: 09000000 – Нафтни деривати, гориво,
електрична енергија и други извори енергије);
Уговорена вредност за период од 24 месеца: Партија 1 - 68.707,44 УСД $, односно
7.254.880,43 динара без/са ПДВ; Партија 2 - 15.240 евра, односно 1.832.724,30 динара
без/са ПДВ;
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена;
Број примљених понуда: 1 по Партији;
Највиша и најнижа понуђена цена: Партија 1, једна понуда за период од 24 месеца
цена 68.707,44 УСД $, односно 7.254.880,43 динара без/са ПДВ, Партија 2, једна понуда
за период од 24 месеца цена 15.240 евра, односно 1.832.724,30 динара без/са ПДВ;
Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: иста као највиша и
најнижа понуђена цена;
Датум доношења одлуке о додели уговора: 12.07.2017. године;
Датум закључења уговора: 28.07.2017. године за обе партије;

Основни подаци о добављачу: Партија 1: S&P Global Platts, a division of S&P Global Inc.
2 Penn Plaza, New York, NY 10121, United States of America; овлашћено лице за
потписивање: Joan Ciccarone; ПИБ: 13-1026995; Партија 2: Reuters Limited, 30 South
Colonnade, Canary Wharf, London E14 5EP, United Kingdom; овлашћено лице за
потписивање: Fiona Gowrley; матични бр.: 145516; ПДВ бр.: GB397000555;
Период важења уговора: уговори важе 24 месеца рачунајући од дана примене, за
Партију 1 од 31.08.2017, за Партију 2 од 01.09.2017. године;
Околности које представљају основ за измену уговора: /.

