
На основу члана 55. став 1. тачка 2), 57. и 60. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', 
бр.124/2012 и 14/2015) 
 

ЈП ''Гас-Рума'' 
ЈНА 136 

22400 Рума 
www.gasruma.rs  

 
објављује 
 

 
ПОЗИВ 

За подношење понуде 
Бр.39.1.1.4.4 

 
Предмет јавне набавке бр. 39.1.1.4., која се спроводи у отвореном поступку је набавка добара 
по партијама: 
 
партија 1 - МРС за индивидуалне гасне прикључке 
партија 2 - Температурна мерила протока гаса-мерачи 
партија 3 - Ротациони мерачи и електронски коректори 
 
Ознака из општег речника набавки: 44161100- Гасоводи 
 
Право учешћа у поступку имају сви понуђачи који испуњавају услове предвиђене чл.75. Закона 
о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, уколико доставе доказе о 
испуњености услова наведене у конкурсној документацији у оквиру ''УПУТСТВО О 
ДОКАЗИВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА'' 
  
Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''Економски најповољнија 
понуда''. 
Елементи критеријума за доделу уговора и методологија доделе пондера на основу којих 
наручилац бира најповољнију понуду су следећи: 
 
Партија бр.1- МРС за индивидуалне гасне прикључке 
1. Елемент критеријума је ''Понуђена цена'' и носи 50 пондера 
2. Елемент критеријуме је ''Унификација опреме'' и носи 20 пондера 
3. Елемент критеријума је ''Рок испоруке'' и носи 20 пондера 
4. Елемент критеријума је ''Гарантни рок'' и носи 10 пондера 
Партија бр.2- Температурна мерила протока гаса-мерачи 
1. Елемент критеријума је ''Понуђена цена'' и носи 50 пондера 
2. Елемент критеријума је ''Квалитет'' и носи 20 пондера 
3. Елемент критеријума је ''Унификација опреме'' и носи 20 пондера 
4. Елемент критеријума је ''Рок испоруке'' и носи 5 пондера 
5. Елемент критеријума је ''Гарантни рок'' и носи 5 пондера 
Партија бр.3- Ротациони мерачи и електронски коректори 
1. Елемент критеријума је ''Понуђена цена'' и носи 50 пондера 
2. Елемент критеријума је ''Унификација опреме'' и носи 20 пондера 
3. Елемент критеријума је ''Рок испоруке'' и носи 20 пондера 
4. Елемент критеријума је ''Гарантни рок'' и носи 10 пондера 



Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на Порталу 
јавних набавки, на интернет страници наручиоца (www.gasruma.rs ), као и у просторијама ЈП 
''Гас-Рума'', ЈНА 136, 22400 Рума, сваког радног дана од 07,00-15,00 часова. 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 
Рок за подношење понуда је 33 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на 
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца., односно, 02.09.2015. у 10,00 
часова, на начин предвиђен конкурсном документацијом. 
Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, лично или путем поште са назнаком : ''Понуда 
за Отворени поступак брoj 39.1.1.4.- ''МРС И МЕРАЧИ - НЕ ОТВАРАТИ''  на адресу: ЈП '' Гас-
Рума'' ЈНА 136 Рума. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу 
за контакт, печат на месту затварања понуде и број партије за коју се понуда подноси.  
 
Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена 
понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено. 
 
Понуђач може да поднесе сам једну понуду. 
 
Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, 
дужан је да наведе назив подизвођача, као и да у понуди наведе проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу и који не сме прећи 50% од укупне вредности, а уколико 
уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
 
Понуде ће се отварати јавно, одмах по истеку рока за подношење понуда 02.09.2015. у 10,30 
часова. 
Отварање понуда ће се обавити у просторијама наручиоца ЈП''Гас-Рума'', ЈНА 136, 22400 Рума. 
Сва заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда. 
 
Представници понуђача, пре почетка поступка отварања морају предати комисији за јавну 
набавку писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на 
меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица и личну карту на увид. 
 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 10 дана од дана јавног отварања 
понуда.Одлука о додели уговора  ће се  доставити  свим понуђачима у року од 3 дана од дана 
доношења. 
 
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке у било ком моменту пре 
закључења уговора. 
 
Додатне информације се могу добити од: 
Контакт особе: Горан Дражић и Ивона Павић 
Тел: 022/ 473-450 
E-mail: goran.drazic@gasruma.rs, ivona.pavic@gasruma.rs 
 
 


