На основу члана 55. став 1 тачка 8, 57. и 116. (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и
68/2016),
Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса
ЈП ''ГАС-РУМА''
ЈНА 136, 22400 РУМА
Email: office@gasruma.rs
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
бр.23/1.1.2.11 од 28.07.2016.
У поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова ''Моторна горива'' ознаке:
09130000 – Нафта и дестилати
наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 23/1.1.2.9 на основу које је закључен уговор о
јавној набавци услуга број 23/1.1.2.10 са понуђачем
''КНЕЗ ПЕТРОЛ''д.о.о.,
ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 28,
11273 БАТАЈНИЦА
Бр. Понуде 23/1.1.2.5.1 од 13.07.2016. године.
Уговорена вредност јавне набавке износи 591.416,67 динара без ПДВ-а.
1.Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''економски најпољнија
понуда''.
Елементи критеријума су:
 Елемент критеријума је ''Понуђена цена'' и носи 90 пондера
 Елемент критеријума је ''Месечни попуст на остварену потрошњу" и носи 10 пондера
2.Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде:
1.''КНЕЗ ПЕТРОЛ'', ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 28, 11273 БАТАЈНИЦА
Износ понуде без ПДВ-а: 591.416,67 динара
Рок важења понуде: 30 дана
Укупан број станица (пумпи): 71
Поседовање ''ON-line'' контроле трошкова: да

2.''ЛУКОИЛ СРБИЈА''АД, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 165Д, 11070 НОВИ БЕОГРАД
Износ понуде без ПДВ-а: 665.323,50
Рок важења понуде: 30 дана
Укупан број станица (пумпи): 113
Поседовање ''ON-line'' контроле трошкова: да
3.''НИС''АД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12, 21000 НОВИ САД
Понуђач под редним бројем 3, ''НИС''АД, НАРОДНОГ ФРОНТА 12, 21000 НОВИ САД чија је
понуда заведена под бројем 23/1.1.2.5/3 не поседује све три врсте горива на бензинској станици
(пумпи) у Руми што је било захтевано у оквиру конкурсне документације. Из тог разлога,
комисија за јавне набавке констатовала је да је иста понуда неприхватљива и као таква није
била рангирана.
Подаци из понуде наведеног понуђача:
Износ понуде без ПДВ-а: 661.712,50 динара
Рок важења понуде: 60 дана
Укупан број станица (пумпи):325
Поседовање ''ON-line'' контроле трошкова: да
Попуст на количину: Понуђач није понудио попуст на количине предвиђене конкурсном
документацијом.
3. Процењена вредност јавне набавке износи 857.000,00 динара.
4. Наручилац је донео ''Одлуку о додели уговора'' дана 15.07.2016. године.
5. Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 26.07.2016. године с тим да уговор
производи правно дејство од 12.08.2016. године.

