На основу члана 55. став 1 тачка 8, 57. и 116. (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012 и 14/2015),
Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса
ЈП ''ГАС-РУМА''
ЈНА 136, 22400 РУМА
Email: office@gasruma.rs
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за Партију 2
''ГАСНЕ СЛАВИНЕ - ВЕНТИЛИ (4bar< p <12 bar) ''
бр. 23/1.1.6.10/2
У поступку ЈНМВ за набавку добра ''ГАСНЕ СЛАВИНЕ И ВЕНТИЛИ'' за Партију 2-''ГАСНЕ
СЛАВИНЕ - ВЕНТИЛИ (4bar< p <12 bar) '' број 23/1.1.6., ознаке:
4416500- црева, уводне цеви и наглавци
наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 23/1.1.6.8/2 на основу које је закључен уговор о
јавној набавци услуга број 23/1.1.6.9/2 са понуђачем:
''ЦИМГАС''д.о.о.
ПУТ ЈОВАНА МИКИЋА 56
24000 СУБОТИЦА
Уговорена вредност јавне набавке износи 560.511,00 динара без ПДВ-а, односно 672.613,00
динара са ПДВ-ом.
Предмет јавне набавке број 23/1.1.6. је набавка добра- гасне славине и вентили за гасне
инсталације и гасне прикључке подељене по Партијама:



Партија 1: Гасне славине-вентили (p<1 bar)
Партија 2: Гасне славине-вентили (4bar< p <12 bar)

1. Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''најнижа понуђена цена''.
2. Наручилац је у овом поступку у оквиру Партије бр.2 примио 3 понуде понуђача:




''Spare parts international''д.о.о., Краља Милутина 28, 11000 Београд
Понуђена цена: 241.795,00 динара
''Gasteh''д.о.о., Краља Петра I бб, Инђија
Понуђена цена: 601.720,00 динара
''Цимгас''д.о.о., Пут Јована Микића 56, 24000 Суботица
Понуђена цена: 560.511,00 динара

Комисија је констатовала да понуђач под редним бројем 1 ''Spare parts international''д.о.о.,
Краља Милутина 28, 11000 Београд, није понудио гасне навојне славине са одговарајућим
називним притиском што је установљено на основу приложене техничке документације те се из
тог разлога његова понуда за Партију бр.2 одбија као неприхватљива и као таква није била
рангирана.
На основу наведеног, Уговор о јавној набавци у овом поступку је додељен понуђачу:
''ЦИМГАС''д.о.о.
ПУТ ЈОВАНА МИКИЋА 56
24000 СУБОТИЦА
Интерни број понуде код наручиоца: 23/1.1.6.5/3.2 запримљена 23.05.2016. у 08,30 часова.
3. Процењена вредност јавне набавке износи 1.013.900,00 динара, подељено по партијама:
 Партија 1: 103.900,00 динара
 Партија 2: 910.000,00 динара
4. Наручилац је донео ''Одлуку о додели уговора'' дана 24.05.2016. године.
5. Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 03.06.2016. године.

