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: 60/1.1.5.
БРОЈ ОДЛУКЕ: 60/1.1.5.9/1
ДАТУМ: 20.03.2017.
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и
68/2015) и извештаја о стручној оцени понуда бр.60/1.1.5.8 од 17.03.2017. директор Рада
Маравић доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
''ЦЕВИ''-ПАРТИЈА 1 ''БЕШАВНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ''
Уговор се додељује понуђачу ''INTERSTEEL''д.о.о., Булевар краља Александра, 11000
Београд, заведена под бројем 60/1.1.5.5./1 запримљена 10.03.2017. године у 08,16 часова.

Образложење
Наручилац је дана 20.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности, бр. 60/1.1.5.2. ''Цеви'' подељену по партијама:
 Партија 1: Бешавне челичне цеви
 Партија 2: Полиетиленске цеви
 Партија 3: Бакарне цеви
Ознака и назив из општег речника набавки, који Влада утврђује уредбом, у складу са
одговарајућим речником у Европској унији:


44163100 – Цеви

Дана 07.03.2017. године наручилац је објавио позив за подношење понуда и конкурсну
документацију на Порталу јавних набавки и на сајту ЈП ''Гас-Рума''
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 2 понуде за Партију
бр.1.
Комисија за јавне набавке је после отварања понуда спровела стручно оцењивање понуда и
саставила извештај. У извештају о стручној оцени понуде број 60/1.1.5.8 од 20.03.2017.
године, комисија за јавне набавке констатовала је следеће:
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1. Подаци о јавној набавци
Предмет јавне набавке број 60/1.1.5. је набавка добара материјал (цеви) за гасне
инсталације по партијама:
Партија 1: Бешавне челичне цеви
Партија 2: Полиетиленске цеви
Партија 3: Бакарне цеви
Ознака и назив из општег речника набавки, који Влада утврђује уредбом, у складу са
одговарајућим речником у Европској унији:
 44163100 – Цеви
Процењена вредност ЈН по Плану јавних набавки за 2017. годину и по Одлуци о покретању
поступка јавне набавке, бр 60/1.1.5.2 од 20.02.2017. године износи 930.000,00 динара,
подељено по Партијама:
Партија 1: Бешавне челичне цеви- процењена вредност:525.000,00 динара
Партија 2: Полиетиленске цеви-процењена вредност: 325.000,00 динара
Партија 3: Бакарне цеви- процењена вредност: 80.000,00 динара
Поступак ЈНМВ ''Цеви'' је предвиђен у плану јавних набавки за 2017. годину на позицији 1.1.5.
Средства за планирану набавку су предвиђена у финансијском плану за 2017. годину на
позицији:
План инвестиција у 2017. години,
2.0- План трошкова основног материјала у 2017.-2.1.1.,2.2.3.1.,2.1.2.

2. Подаци о понуђачима
У поступку ЈНМВ ''Цеви''-Партија 1 ''Бешавне челичне цеви'' учествовало је 4 понуђача:
1.
2.
3.
4.

''Intersteel''д.о.о., Булевар краља Александра 80а, 11000 Београд
''Тргометал''д.о.о., Јованке Радаковић 27, 11160 Београд
''Неотехника'' д.о.о., Народног фронта 10, 21000 Нови Сад
''Унипрогрес''д.о.о., Владимира Назора бб, 22400 Рума

3. Подаци о одбијеним понудама
Партија 1 ''Бешавне челичне цеви''
Укупан број поднетих понуда износи 4.
Укупан број одбијених понуда износи 0
Примљене понуде су благовремене и немају недостатке.
4.Критеријум за избор најповољније понуде
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добара ''Цеви'' донеће се
применом критеријума ''најнижа понуђена цена''.
Уколико две или више понуда имају исту цену наручилац ће уговор доделити понуђачу који
буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели
понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене
само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену. Извлачење путем жреба
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у
кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће
бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће
доставити записник извлачења путем жреба.
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Партија бр.1: ''Бешавне челичне цеви''
Ранг листа је урађена на следећи начин:
Понуђач

Понуђене цене без ПДВ-а
316.414,00 динара
330.778,00 динара
375.846,00 динара
422.748,00 динара

''Intersteel''д.о.о.,Булевар краља Александра 80а,11000 Београд
''Тргометал''д.о.о., Јованке Радаковић 27, 11160 Београд
''Унипрогрес''д.о.о., Владимира Назора бб, 22400 Рума
''Неотехника'' д.о.о., Народног фронта 10, 21000 Нови Сад

4. Понуђач коме се додељује Уговор
На основу стручне оцене понуда, спроведене у складу са конкурсном документацијом,
комисија за јавне набавке, је констатовала да је најповољнија понуда понуђача:
ПАРТИЈА 1 ''БЕШАВНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ''
''INTERSTEEL''Д.О.О.
Булевар краља Александра 80а
11000 Београд
Заведена под бројем 60/1.1.5.5/1, а запримљена 10.03.2017. године у 08,16 часова и
предлаже наручиоцу да се наведеном понуђачу додели Уговор.
Одлука ће бити објављена на Порталу ЈН и на интернет страници наручиоца у року од три
дана од дана доношења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а копију
истовремено доставља Републичкој комисији, у року од пет дана од дана објаве исте на
Порталу јавних набавки.

Одговорно лице:
____________________
Рада Маравић, директор
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