Jaвно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА"
Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA"
22400 Рума, JНA 136
Матични број: 08593205

ПИБ: 102133040

Регистарски број: 22908593205

Шифра делатности: 3522

НАРУЧИЛАЦ: ЈП ''ГАС-РУМА'', ЈНА 136, 22400 РУМА
БРОЈ ЈН: 41/1.2.1.
БРОЈ ОДЛУКЕ: 41/1.2.1.6
ДАТУМ: 23.12.2015.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/2012 и 14/2015)
директор Рада Маравић доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
''ТЕЛЕМЕТРИЈА''
Уговор се додељује понуђачу:
''Konvex-gasna I vodo tehnika'' д.о.о.
Светозара Милетића 37а
11080 Земун-Београд
Бр. Понуде 41/1.2.1.4/1

Образложење
Наручилац је дана 02.12.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, бр. 41/1.2.1.1. за јавну набавку мале вредности ''Телеметрија'', ознаке 51500000Услуге инсталирања уређаја и опреме, позиције у плану ЈН за 2015. годину 1.2.1. и у оквиру
''План инвестиција I-4'' у финансијском плану, а дана 14.12.2015. године објавио је позив за
подношење понуда на Порталу јавних набавки и на сајту ЈП ''Гас-Рума''.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспелa је 1 понуде.
Референт набавки је после отварања понудe спровео стручно оцењивање понуде и саставио
извештај. У извештају о стручној оцени понуде број 41/1.2.1.5 од 23.12.2015. године,
референт набавки констатовао је следеће:

1. Подаци о јавној набавци
Предмет јавне набавке број 41/1.2.1. је набавка услуге испоруке и уградње система за
даљинско очитавање потрошње природног гаса постојећих индивидуалних потрошача на
дистрибутивној гасној мрежи ЈП ''Гас-Рума'', на територији општина Рума и Ириг, а у циљу
аутоматског прикупљања података о измиреним протоцима природног гаса у интервалу од 24
часа или краће.
Ознака из општег речника набавке:
51500000-Услуге инсталирања уређаја и опреме
Позиција у плану јавних набавки: 1.2.1.
Процењена вредност јавне набавке: 3.500.000,00 динара
Одступања од плана набавке: Нема одступања од плана набавки
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2. Подаци о понуђачима
У поступку ЈНМВ учествовао је 1 понуђач.
1. ''Konvex''д.о.о., Светозара Милетића 37а, 11080 Земун-Београд заведена под бр.
41/1.2.1.4/1 запримљена 23.12.2015.године у 09,10 часова.

3. Подаци о одбијеним понудама
Укупан број поднетих понуда износи 1.
Поднета понуда нема недостатке.

4.Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум за оцењивање понуда у овом поступку јавне набавке је ''економски најповољнија
понуда''.
Основни подаци о понуди:
Понуђена цена: 3.436.425,00 динара
Рок важења понуде: 45 дана од дана отварања
Рок испоруке: 1 дан од дана поруџбине
Гарантни рок: 60 месеци
Могућност уградње коректора у зону 2 са интерном напојном јединицом: ДА
Материјал кућишта израђен од металних легура: ДА
Додатна интерна батерија за модем: ДА

5. Најповољнија понуда
На основу стручне оцене понуда, референт за јавне набавке, је констатовао да је најповољнија
понуда понуђача ''KONVEX-gasna i vodo tehnika'' д.о.о., Светозара Милетића 37а, 11080
Земун-Београд, заведена под бројем 41/1.2.1.4./1, запримљена 23.12.2015. године у 09,10
часова и предложио наручиоцу његов избор.

6. Лице које спроводи поступак
Име и презиме: Ивона Павић
Контакт тел: 022/473-450 лок 114
E-mail adresa: ivona.pavic@gasruma.rs
Fax:
022/471-484
Наручилац је прихватио предлог референта за јавне набавке и донео Одлуку о додели
Уговора којом је уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу
''Konvex''д.о.о.,
Светозара Милетића 37а,
11080 Земун-Београд
Интерни бр. Наручиоца: 41/1.2.1.4/1
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Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од пет дана од
дана објаве исте на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице:
____________________
Рада Маравић, директор
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