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ПОГЛАВЉЕ 1. Техничке спецификације и техничка документација
НАЗИВ: УСЛУГА ПРИСТУПА ПОДАЦИМА О ЦЕНАМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА
НА БЕРЗИ, ПРОЈЕКЦИЈАМА КРЕТАЊА ЦЕНА, АНАЛИЗАМА И НОВОСТИМА У
ВЕЗИ СА ЦЕНАМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА, ЈН 8/19
Партија 1: набавка услуге приступа подацима о ценама сирове нафте и деривата нафте (Platts
Global Alert, Platts Crude Oil Marketwire и Platts European MarketScan)
Партија 2: набавка услуге приступа подацима о ценама енергије и енергената (EIKON for
commodities monitor)
Од 2007. године Министарство рударства и енергетике за обављање послова из своје
надлежности користи услугу on-line приступа подацима о ценама сирове нафте, деривата нафте
и ценама енергије и енергената, и то:
on-line приступ подацима и информацијама који носи назив Platts Global Alert и Platts
Crude Oil Marketwire-у, а које припрема и обезбеђује компанија Platts и који обухвата извештај
о утврђеним референтним ценама сирових нафти и деривата нафти којима се трговало
претходни дан;
on-line приступ подацима и информацијама који носи назив Refinitiv commodity, а које
припрема и обезбеђује компанија Refinitiv Limited из Лондона, која обухвата:
цене деривата нафте којима се тргује у реалном времену
терминске (futures) цене сирове нафте и деривата нафте;
процене кретања цена нафте у наредне три године (Refinitiv pool);
рафинеријске марже;
статистичке податке следећих институција: OPEC, EIA, API, IEA као и Euroilstock
извештај о залихама енергената у Европи (а што утиче на процену кретања цене на паритету
Мед као нама најближем тржишту);
прогнозе о кретању цене аналитичара тржишта енергената (Refinitiv pool);
shipping извештаји и цене (који се користе у проценама калкулативне цене коштања
деривата који су на режиму слободног увоза које су неопходне у компаративној анализи цена
ових енергената на домаћем тржишту);
цене биогорива на светском тржишту (Refinitiv benchmarking), цене компонената за
производњу биогорива на берзи, марже произвођача, таксе на биогориво, и сл. (што је посебно
битно у моменту промоције употребе биогорива у Републици Србији);
цене природног гаса, дневне котације и процене по дугорочним уговорима.
Поред наведеног Refinitiv commodity. такође, даје увид у трговину (цене), као и статистичке
податке везане за електричну енергију, угаљ и драгоцене метале, као и Refinitiv Energy news
који преноси дневне информације о најважнијим догађањима и вестима из области енергетике,
али другим дневно политичким догађајима.
Приступ за оба on-line сервиса спроводи се преко техничке платформе коју је развила компанија
Refinitiv Limited.
Услуге приступа Platts подацима, чији је једини приређивач и испоручилац компанија
Platts, а чије податке и информације користе трговци, аналитичари, консултанти, владине
институције, привредне асоцијације, финансијске институције, самостални стручњаци, односно
готово сви који се баве нафтом и дериватима нафте у више од 180 земаља света, неопходне су
за потребе одређивања и праћења цена деривата нафте и природног гаса на тржишту Републике
Србије, чија се цена везује за цене референтних деривата нафте које објављује Platts. Компанија
Platts на крају сваког дана трговања, на основу извештаја компанија које врше трансфере у
области нафте и деривата нафте током дана, утврђује референтну цену сирових нафти и
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деривата нафти за тај дан. Ова референтна цена је саставни део уговора о снабдевању сировом
нафтом на тржишту Републике Србије (као и тржиштима широм света), као и саставни део
дугорочног уговора о снабдевању природним гасом Републике Србије са руским добављачем
чија се цена везује за цене референтних деривата које објављује Platts. Поред тога ове
референтне цене су саставни део уговора о снабдевању јавних снабдевача природним гасом на
тржишту Републике Србије сагласно јавном тендеру који је спроведен у складу са Законом о
енергетици, као и саставни део цене резервног снабдевања природним гасом, такође сагласно
јавном тендеру који је спроведен у складу са Законом о енергетици.
Такође, за обављање послова из своје надлежности, неопходно је располагати и
информацијама о ценама енергије и енергената, пратећим трошковима, рафинеријским
маргинама, ценама транспорта, прогнозама о кретању цена у будућности, ценама биогорива,
ценама природног гаса на спот тржиштима, као и проценама цена природног гаса по
дугорочним уговорима, вестима и проценама утицаја глобалних дешавања на тржиште енергије
и енергената, и сл. Овај део информација и података припремају стручњаци који раде у оквиру
Refinitiv-a, и може их обезбедити само компанија Refinitiv Limited.
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ПОГЛАВЉЕ 2 . Услови и упутство како се доказује испуњеност услова
НАЗИВ: УСЛУГА ПРИСТУПА ПОДАЦИМА О ЦЕНАМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА
НА БЕРЗИ, ПРОЈЕКЦИЈАМА КРЕТАЊА ЦЕНА, АНАЛИЗАМА И НОВОСТИМА У
ВЕЗИ СА ЦЕНАМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА, ЈН 8/19
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава услове за
учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН (обавезни услови се доказују на доле описан начин) и
то:
I ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
1.)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2.)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
3.)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4.)да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде;

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА УСЛОВА:
ИЗЈАВА – Потписана Изјава - Поглавље 5. конкурсне документације (Обрасци 5 и 6), којом
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач потврђује да испуњава
услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тачке 1)-4) и члан 75. став 2.
ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
I ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗЈАВОМ:
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, горе
наведних под редним бројем 1.), 2.), 3.) и 4.) у складу са чл. 77. став 4. ЗЈН, понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА/ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА (Поглавље 5. конкурсне
документације, Обрасци 5 и 6), којом се под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу потврђује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана
75. став 1. тачке 1) до 4) и члана 75. став 2. ЗЈН, дефинисаних овом конкурсном
документацијом.
II УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ:
1. Понуђач је дужан да у Образац 1, Поглавље 5. конкурсне документације наведе да ли ће
извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део
предмета набавке који извршава;
2. У складу са чланом 80. ЗЈН подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75.
став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави
ИЗЈАВУ ПОДИЗВОЂАЧА - Поглавље 5, Образац 6 конкурсне документације, потписану
од стране овлашћеног лица подизвођача.
III УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ
ПОНУЂАЧА:
1.Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.
тачке 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да достави ИЗЈАВУ ПОНУЂАЧА Поглавље 5, Образац 5 конкурсне документације, потписану од стране овлашћеног лица
сваког понуђача из групе понуђача.
2. Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе понуђача
међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.
ПРОМЕНЕ:
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је
документује на прописан начин.
СТРАНИ ПОНУЂАЧИ:
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази из члана 77. ЗЈН, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим
надлежним органом те државе сходно члану 79. став 10. ЗЈН.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе.
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Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда
оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова,
а може да затражи и на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Доказ да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар:
за правна лица – Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра
надлежног Привредног суда;
за предузетнике - Извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из
одговарајућег регистра.
Доказ да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела
као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре:
за правна лица – 1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица;
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани
криминал) Вишег суда у Београду;
3) Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова за законског заступника – захтев за издавање овог уверења
може се поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта (ако има више законских
заступника потребно је доставити уверење за сваког појединачно).
за предузетнике и физичка лица – Уверења из казнене евиденције надлежне полицијске
управе Министарства унутрашњих послова, захтев за издавање овог уверења може се поднети
према месту рођења, али и према месту пребивалишта.
(не старије од два месеца пре отварања понуда);
3.) Доказ да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
за правна лица, предузетнике и физичка лица:
1) Уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и доприноса;
2) Уверења надлежне Управе локалне самоуправе о измирењу обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода.
РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре
не достављају доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4), сходно
члану 78. ЗЈН. Наручилац ће у фази стручне оцене понуда проверити да ли је понуђач уписан у
Регистар понуђача.
Напомена:
Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведених доказа треба доставити
уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације
(не старије од два месеца пре отварања понуда);
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ПОГЛАВЉЕ 3. Критеријуми за доделу уговора

НАЗИВ: УСЛУГА ПРИСТУПА ПОДАЦИМА О ЦЕНАМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА
НА БЕРЗИ, ПРОЈЕКЦИЈАМА КРЕТАЊА ЦЕНА, АНАЛИЗАМА И НОВОСТИМА У
ВЕЗИ СА ЦЕНАМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА, ЈН 8/19
Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.
Наручилац је обавезан да, у складу са чланом 36. став 8. ЗЈН, обезбеди да уговорена цена у
преговарачком поступку не буде већа од упоредиве тржишне цене.
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ПОГЛАВЉЕ 4. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања
НАЗИВ: УСЛУГА ПРИСТУПА ПОДАЦИМА О ЦЕНАМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА
НА БЕРЗИ, ПРОЈЕКЦИЈАМА КРЕТАЊА ЦЕНА, АНАЛИЗАМА И НОВОСТИМА У
ВЕЗИ СА ЦЕНАМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА, ЈН 819

Преговараће се у обе Партије о следећем елементу уговора:
- укупна понуђена цена;
Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуда. Након јавног
отварања понуде, а после детаљне провере достављене понуде и приложених доказа о
испуњавању тражених услова из конкурсне документације, истог дана биће спроведен поступак
преговарања са понуђачем ако је испунио тражене услове из конкурсне документације.
Начин преговарања: непосредно са овлашћеним представником понуђача.
Поступак преговарања ће се обавити у 1 (једном) кругу у којем понуђач који учествује у
поступку преговарања мора дати своју коначну цену. Представник понуђача који је поднео
понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство
у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање (да у име и за рачун понуђача може
предузимати све радње у преговарачком поступку, ове јавне набавке), оверено и потписано од
стране законског заступника понуђача.
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној
понуди.
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од
упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке.
Наручилац је у обавези да у складу са члано 36. став 9. Закона о јавним набавкама води записник
о преговарању.
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ПОГЛАВЉЕ 5. Обрасци који чине саставни део понуде
НАЗИВ: УСЛУГА ПРИСТУПА ПОДАЦИМА О ЦЕНАМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА
НА БЕРЗИ, ПРОЈЕКЦИЈАМА КРЕТАЊА ЦЕНА, АНАЛИЗАМА И НОВОСТИМА У
ВЕЗИ СА ЦЕНАМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА, ЈН 8/19

1) Образац понуде (Образац 1);
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке члан 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5);
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
члан 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 1
Понуду подносим:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

потпун назив фирме:
адреса седишта:
матични број:
ПИБ број:
статус понуђача (заокружити):

А) правно лице
Б) предузетник
В) физичко
лице
врста – величина правног лица А) велико Б) средње В) мало
Г) микро
(заокружити):
одговорно лице:
лице за контакт:
телефон :
e-mail:
број текућег рачуна и банка:
Понуђач
уписан
у
Регистар ДА
НЕ
понуђача који се води код АПР
(заокружити)
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

1.
потпун назив фирме:
адреса седишта:
матични број:
ПИБ број:
статус подизвођача (заокружити):

А) правно лице
Б) предузетник
В) физичко
лице
врста – величина правног лица А) велико Б) средње В) мало
Г) микро
(заокружити):
одговорно лице:
лице за контакт :
телефон :
e-mail:
број текућег рачуна и банка:
проценат укупне вредности набавке
(макс. 50%) и
део предмета набавке који извршава
Подизвођач уписан у Регистар
понуђача који се води код АПР ДА
НЕ
(заокружити):
2.
потпун назив фирме:
адреса седишта:
матични број:
ПИБ број:
статус подизвођача (заокружити):

А) правно лице
Б) предузетник
В) физичко
лице
врста – величина правног лица А) велико Б) средње В) мало
Г) микро
(заокружити):
одговорно лице:
лице за контакт :
телефон :
e-mail:
број текућег рачуна и банка:
проценат укупне вредности набавке
(макс. 50%) и
део предмета набавке који извршава
Подизвођач уписан у Регистар
понуђача који се води код АПР ДА
НЕ
(заокружити)
Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачима, а
уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати
образац понуде у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1.
потпун назив фирме:
адреса седишта:
матични број:
ПИБ број:
статус понуђача (заокружити):

А) правно лице Б) предузетник
лице
лица А) велико Б) средње В) мало

врста – величина правног
(заокружити):
одговорно лице:
лице за контакт:
телефон:
e-mail:
број текућег рачуна и банка:
Понуђач из заједничке понуде уписан у
Регистар понуђача који се води код ДА
АПР (заокружити)

В) физичко
Г) микро

НЕ

2.
потпун назив фирме:
адреса седишта
матични број:
ПИБ број:
статус понуђача (заокружити):
врста – величина
(заокружити):
одговорно лице:
лице за контакт:

правног

А) правно лице Б) предузетник
лице
лица А) велико Б) средње В) мало

В) физичко
Г) микро

телефон:

e-mail:
број текућег рачуна и банка:
Понуђач из заједничке понуде уписан у
Регистар понуђача који се води код ДА
АПР (заокружити)

НЕ

Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико
има већи број учесника у заједничкој понуди од 2, потребно је копирати образац понуде
у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 2
Понуду подносим:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу,
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

потпун назив фирме:
адреса седишта:
матични број:
ПИБ број:
статус понуђача (заокружити):

А) правно лице
Б) предузетник
В) физичко
лице
врста – величина правног лица А) велико Б) средње В) мало
Г) микро
(заокружити):
одговорно лице:
лице за контакт:
телефон :
e-mail:
број текућег рачуна и банка:
Понуђач
уписан
у
Регистар ДА
НЕ
понуђача који се води код АПР
(заокружити)
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА

1.
потпун назив фирме:
адреса седишта:
матични број:
ПИБ број:
статус подизвођача (заокружити):

А) правно лице
Б) предузетник
В) физичко
лице
врста – величина правног лица А) велико Б) средње В) мало
Г) микро
(заокружити):
одговорно лице:
лице за контакт :
телефон :
e-mail:
број текућег рачуна и банка:
проценат укупне вредности набавке
(макс. 50%) и
део предмета набавке који извршава
Подизвођач уписан у Регистар
понуђача који се води код АПР ДА
НЕ
(заокружити):
2.
потпун назив фирме:
адреса седишта:
матични број:
ПИБ број:
статус подизвођача (заокружити):

А) правно лице
Б) предузетник
В) физичко
лице
врста – величина правног лица А) велико Б) средње В) мало
Г) микро
(заокружити):
одговорно лице:
лице за контакт :
телефон :
e-mail:
број текућег рачуна и банка:
проценат укупне вредности набавке
(макс. 50%) и
део предмета набавке који извршава
Подизвођач уписан у Регистар
понуђача који се води код АПР ДА
НЕ
(заокружити)
Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачима, а
уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача од 2, потребно је копирати
образац понуде у довољном броју примерака за сваког подизвођача.
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1.
потпун назив фирме:
адреса седишта:
матични број:
ПИБ број:
статус понуђача (заокружити):

А) правно лице Б) предузетник
лице
лица А) велико Б) средње В) мало

врста – величина правног
(заокружити):
одговорно лице:
лице за контакт:
телефон:
e-mail:
број текућег рачуна и банка:
Понуђач из заједничке понуде уписан у
Регистар понуђача који се води код ДА
АПР (заокружити)

В) физичко
Г) микро

НЕ

2.
потпун назив фирме:
адреса седишта
матични број:
ПИБ број:
статус понуђача (заокружити):
врста – величина
(заокружити):
одговорно лице:
лице за контакт:

правног

А) правно лице Б) предузетник
лице
лица А) велико Б) средње В) мало

В) физичко
Г) микро

телефон:

e-mail:
број текућег рачуна и банка:
Понуђач из заједничке понуде уписан у
Регистар понуђача који се води код ДА
АПР (заокружити)

НЕ

Напомена: Попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико
има већи број учесника у заједничкој понуди од 2, потребно је копирати образац понуде
у довољном броју примерака за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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Опис предмета набавке: Приступ подацима о ценама енергије и енергената на берзи,
пројекцијама кретања цена, анализама и новостима у вези са ценама енергије и
енергената, за период од 24 месеца.
Партија 1: услуга приступа подацима о ценама сирове нафте и деривата нафте
Укупна цена услуга приступа подацима о ценама сирове нафте и деривата нафте за
период од 24 месеца без ПДВ-а: ___________ долара;
Рок важења понуде: 60 дана (минимум 30 дана од дана отварања понуде);
Рок и начин плаћања: рок плаћања је максимум 45 дана од дана службеног пријема уредне
фактуре.
Одговорно лице за организацију рада и пружање услуга наручиоцу je:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(име, презиме, телефон, е-mail)

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити и потписати образац понуде.
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Опис предмета набавке: Приступ подацима о ценама енергије и енергената на берзи,
пројекцијама кретања цена, анализама и новостима у вези са ценама енергије и
енергената, за период од 24 месеца.
Партија 2: услуга приступа подацима о ценама енергије и енергената
Укупна цена услуга приступа подацима о ценама енергије и енергената за период од 24
месеца без ПДВ-а: _____________ евра;
Рок важења понуде: 60 дана (минимум 30 дана од дана отварања понуде);
Рок и начин плаћања: рок плаћања је максимум 45 дана од дана службеног пријема уредне
фактуре.
Одговорно лице за организацију рада и пружање услуга наручиоцу je:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
(име, презиме, телефон, е-mail)

Датум:

Потпис овлашћеног лица:

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити и потписати образац понуде.
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(ОБРАЗАЦ 2)
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 1

Предмет

1
Услуга приступа подацима о
ценама сирове нафте и
деривата нафте (Platts Global
Alert,
Platts
Crude
Oil
Marketwire и Platts European
MarketScan)

Укупна цена
у америчким
доларима без ПДВа
за период од 12
месеци
2

Износ ПДВ-а
за укупну цену за
период од 12
месеци
3

Укупна цена
у америчким
доларима са ПДВ-ом
за период од 24
месеца
(2+3)x2
4

Упутство како да се попуни образац структуре цене
У обрасцу структуре цене приказани су елементи структуре цене и исте понуђач попуњава
према следећем упутству:
У колони 2. понуђач уписује укупну цену за период од 12 месеци без ПДВ-а за предмет
набавке који је дат у колони 1;
У колони 3. понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену из колоне 2;
У колони 4. понуђач уписује укупну цену за период од 24 месеца са ПДВ-ом за предмет
набавке који је дат у колони 1, тако што сабира износе из колоне 2 и 3 и множи са 2.

Рок важења понуде: …………дана (минимум 30 дана од дана отварања понуде).
Рок плаћања: максимум 45 дана од дана службеног пријема рачуна за извршену услугу.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ ПАРТИЈА 2

Предмет

1

Укупна цена
у еврима без
ПДВ-а
за период од 12
месеци
2

Износ ПДВ-а
за укупну
цену за
период од 12
месеци
3

Укупна цена
у еврима са ПДВом за период од 24
месеца
(2+3)x2
4

Услуга приступа подацима о
ценама енергије и енергената
(EIKON
for
commodities
monitor)

Упутство како да се попуни образац структуре цене
У обрасцу структуре цене приказани су елементи структуре цене и исте понуђач попуњава
према следећем упутству:
У колони 2. понуђач уписује укупну цену за период од 12 месеци без ПДВ-а за предмет
набавке који је дат у колони 1;
У колони 3. понуђач уписује износ ПДВ-а на укупну цену из колоне 2;
У колони 4. понуђач уписује укупну цену за период од 24 месеца са ПДВ-ом за предмет
набавке који је дат у колони 1, тако што сабира износе из колоне 2 и 3 и множи са 2.
Рок важења понуде: 60 дана (минимум 30 дана од дана отварања понуде).
Рок плаћања: максимум 45 дана од дана службеног пријема рачуна за извршену услугу.

Датум:

Потпис овлашћеног лица:
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(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуда сноси искључиво понуђач и не може тражити
од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
1.Трошкови израде узорка или модела ако су израђени у складу са техничком
спецификацијом наручиоца:
___________________________________________ (попунити уколико постоје);
2.Трошкови прибављања средстава обезбеђења:
(попунити уколико постоје);

_____________________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

Потпис овлашћеног лица за Партију 1:

Датум:

Потпис овлашћеног лица за Партију 2:
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(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ________________________________________
СЕДИШТЕ: ________________________________________________

ИЗЈАВА
Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорности да је понуда поднета
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис овлашћеног лица за Партију 1:

Датум:

Потпис овлашћеног лица за Партију 2:

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди
да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне
набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. У том случају овај образац
копирати у потребном броју примерака.
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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. ЗЈН) ЗА ПАРТИЈУ 1

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________________________________________________
(навести назив Понуђача)
у поступку јавне набавке Приступ подацима о ценама енергије и енергената на берзи,
пројекцијама кретања цена, анализама и новостима у вези са ценама енергије и енергената, ЈН
8/19, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар
(члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да ницу осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан 75. став 1.
тачка 4) ЗЈН);
4. Понуђач је поштовао обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН);

Датум:

Потпис овлашћеног лица за Партију 1:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе
понуђача изјављује да испуњава обавезне услове. У том случају овај образац копирати у
потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. ЗЈН) ЗА ПАРТИЈУ 2

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник Понуђача, дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ________________________________________________________________________
(навести назив Понуђача)
у поступку јавне набавке Приступ подацима о ценама енергије и енергената на берзи,
пројекцијама кретања цена, анализама и новостима у вези са ценама енергије и енергената, ЈН
8/19, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар
(члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да ницу осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан 75. став 1.
тачка 4) ЗЈН);
4. Понуђач је поштовао обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН);

Датум:

Потпис овлашћеног лица за Партију 2:

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача. Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, на који начин сваки понуђач из групе
понуђача изјављује да испуњава обавезне услове. У том случају овај образац копирати у
потребном броју примерака.
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(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. ЗЈН) ЗА ПАРТУЈУ 1

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________________________________
(навести назив подизвођача)
у поступку јавне набавке Приступ подацима о ценама енергије и енергената на берзи,
пројекцијама кретања цена, анализама и новостима у вези са ценама енергије и енергената, ЈН
8/19, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар
(члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да ницу осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан
75. став 1. тачка 4) ЗЈН);
4. Подизвођач је поштовао обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН);

Датум:

Потпис овлашћеног лица за Партију 1:

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача. Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и копирана у потребном броју примерака.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. ЗЈН) ЗА ПАРТИЈУ 2

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Подизвођач _____________________________________________________________________
(навести назив подизвођача)
у поступку јавне набавке Приступ подацима о ценама енергије и енергената на берзи,
пројекцијама кретања цена, анализама и новостима у вези са ценама енергије и енергената, ЈН
8/19, испуњава све услове из члана 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном
документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписани у одговарајући регистар
(члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да ницу осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН);
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (члан
75. став 1. тачка 4) ЗЈН);
4. Подизвођач је поштовао обавезе који произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине нема забрану обављања делатности
која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (члан 75. став 2. ЗЈН);

Датум:

Потпис овлашћеног лица за Партију 2:

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са више подизвођача. Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и копирана у потребном броју примерака.
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ПОГЛАВЉЕ 6. Упутство понуђачима како да сачине понуду
НАЗИВ: УСЛУГА ПРИСТУПА ПОДАЦИМА О ЦЕНАМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА
НА БЕРЗИ, ПРОЈЕКЦИЈАМА КРЕТАЊА ЦЕНА, АНАЛИЗАМА И НОВОСТИМА У
ВЕЗИ СА ЦЕНАМА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА, ЈН 8/19
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђачи су дужни да понуду сачине на српском језику на Обрасцу понуде који је
саставни део Поглавља 5 конкурсне документације, у складу са чланом 17. ЗЈН. Део
документације који се односи на проспекте и каталоге може да буде на енглеском језику.
Конкурсна документација се преузима на Порталу Управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs или
на интернет страници Наручиоца: www.mre.gov.rs
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуда се ради на преузетој конкурсној документацији. Понуде се припремају и подносе у
складу са одредбама ЗЈН и условима одређеним у овој конкурсној документацији и позиву за
подношење понуда. Понуда мора бити јасна и недвосмислена. Обрасци који су саставни део
Поглавља 5. конкурсне документације морају бити читко попуњени/откуцани и потписани.
Понуда у прилогу мора да садржи све тражене доказе о испуњености услова за учешће у
поступку набавке. Понуђач је дужан да овако обрађену понуду поднесе непосредно или путем
поште, у обезбеђеној коверти или кутији, да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара, са назнаком назива поступка и назнаком "ПОНУДА - НЕ
ОТВАРАЈ" послати на адресу Министарство рударства и енергетике Немањина 22-26,
писарница. На полеђини коверте/кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти/кутији је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Евентуалне грешке
начињене приликом попуњавања образаца, које су исправљене од стране понуђача, морају бити
посебно потписане од стране овлашћеног лица.
ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована у две партије. Партија 1: набавка услуге приступа
подацима о ценама сирове нафте и деривата нафте и Партија 2: набавка услуге приступа
подацима о ценама енергије и енергената.
ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ
Није дозвољено подношење понуде са варијантама.
НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на
исти начин на на који је поднео и саму понуду, подношењем писаног изјашњења наручиоцу.
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не
може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може
учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин
подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или
подноси понуду са подизвођачем.
УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу у понуди мора
да наведе назив и седиште подизвођача и проценат укупне вредности понуде (макс. 50%) који
се поверава подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико
уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Без обзира на број подизвођача понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза.
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ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део
заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опису послива сваког од понужача из групе понуђача у извршењу уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА
-Рок важења понуде минимум 30 дана од дана отварања понуда.
-Рок плаћања је максимум 45 дана од дана службеног пријема уредне фактуре.
НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА
Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди које понуђач означи као
„пословна тајна“ уз навођење акта којим су такви подаци утврђени као поверљиви.
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цене у понуди морају бити фиксне, исказане за Партију 1 у америчким доларима, а за Партију
2 у еврима без ПДВ-а са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији
предметне јавне набавке. Цене ће бити прерачуната у динаре на дан отварања понуда према
средњем девизном курсу Народне банке Србије. За понуде у којима наручилац оцени да садрже
неуобичајено ниску цену захтеваће детаљно образложење, у складу са чланом 92. ЗЈН.
ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ
ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.
ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Техничка документација није обимна и не постоје технички разлози због којих се мора преузети
на други начин у односу на преузимање предметне конкурсне документације на Порталу Управе
за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs или на интернет страници Наручиоца: www.mre.gov.rs
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице (свако ко има интерес да закључи конкретан уговор о јавној набавци) може
тражити од наручиоца додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде, при
чему може да укаже Наручиоцу на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној
документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће у року
од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Министарства. Тражење додатних информација и појашњења, везаних за припремање
понуде врши се на начин одређен чланом 20. ЗЈН, у писаном облику, односно путем поште,
електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних
набавки.
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од Понуђача у писаном облику
додатна објашњења, која ће му помоћи приликом прегледа понуде. Наручилац може да врши и
контролу (увид) код Понуђача као и код његовог подизвођача, којима ће уколико су потребна
додатна објашњења оставити примерен рок да поступе по позиву.
КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси Понуђач.
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РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
На основу члана 149. ЗЈН:
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој
комисији.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао
Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за
подношење понуда, а након истека рока од седам дана, сматраће се благовременим уколико је
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је десет
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке.
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних
набавки и интернет страници Министарства најкасније у року од два дана од дана пријема
захтева за заштиту права.
У складу са чланом 151. став 1. тач. 1) до7) ЗЈН захтев за заштиту права садржи:
- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- назив и адресу наручиоца;
- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- повреда прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- чињенице и докази којима се повреде доказују;
- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- потпис подносиоца.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун број: 840-30678845-06; шифра
плаћања: 153 или 253; позив на број: ЈН 8 -19; сврха: такса за ЗЗП, Министарство рударства и
енергетике, ЈН 8 -19; корисник: Буџет Републике Србије; уплати износ таксе од 60.000,00
динара, (утврђену чланом 156. став 1. тачка 1) ЗЈН) и достави потврду о извршеној уплати таксе
уз захтев за заштиту права, како би се захтев сматрао потпуним.
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