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: 60/1.1.5.10
ДАТУМ: 20.03.2017.
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и
68/2015) директор Рада Маравић доноси

ОДЛУКУ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ПАРТИЈУ БР.3
''БАКАРНЕ ЦЕВИ''
Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку ''Цеви''-Партија бр.3
''Бакарне цеви''. Обустава се врши јер до 17.03.2017. године, до 10,00 часова на адресу
Наручиоца није пристигла ниједна прихватљива понуда за Партију бр.3 ''Бакарне цеви'' (чл.3,
ст.1, тачка 33), односно, понуда која је пристигла превазилази износ процењене вредности
јавне набавке за Партију бр.3 те је као таква неприхватљива.

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.
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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

И објавио Позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца 07.03.2017. године.
Након отварања понуда, комисија за јавне набавке је у Извештају о стручној оцени понуда је
констатовала да је једина примљена понуда за Партију бр.3 ''Бакарне цеви'' понуда
понуђача ''Неотехника''д.о.о., Народног фронта 10, 21000 Нови Сад која превазилази износ
процењене вредности Партије бр.3 ''Бакарне цеви'' те се из тог разлога наведена понуда
сматра неодговарајућом, а самим тим и неприхватљивом и као таква није бодована.
Како је понуда понуђача ''Неотехника''д.о.о. једина примљена понуда за Партију бр. 3
''Бакарне цеви'', на основу наведеног, Комисија предлаже Наручиоцу, с обзиром да се није
стекао услов из члана 107. став 3 Закона о јавним набавкама за Партију бр.3 ''Бакарне цеви'',
односно, није прибављена најмање једна прихватљива понуда за исту, да донесе Одлуку о
обустави поступка за Партију бр.3 ''Бакарне цеви''.
Основни подаци о понуди:
''Неотехника'' д.о.о., Народног фронта 10, 21000 Нови Сад
Цена без ПДВ-а: 95.050,00 динара
Рок важења понуде: 30 дана
Рок плаћања: 15 дана
Рок испоруке: 7 дана
Одговорно лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу
законског овлашћења, а у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама, донело одлуку
о обустави поступка јавне набавке мале вредности за Партију бр.3 ''Бакарне цеви''.
Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници
наручиоца у року од три дана од дана доношења, а обавештење о обустави поступка јавне
набавке у року од пет дана од дана коначности ове Одлуке.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против ове Одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права наручиоцу, а копију
истовремено доставља Републичкој комисији, у року од 5 дана од дана објављивања одлуке
на Порталу јавних набавки.

Одговорно лице
____________________
Рада Маравић, директор
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