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БРОЈ: 60/1.1.4.12
ДАТУМ:13.04.2017.
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама ЈП ''Гас-Рума'' (''Сл. гласник РС'' бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ''ГАСНИ
ФИТИНГ'' БР.60/1.1.4.12 ЗА ПАРТИЈУ БР.2 ''ПОЛИЕТИЛЕНСКИ ФИТИНГ''
Бр.60/1.1.4.12.
Врста наручиоца: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 60/1.1.4. је набавка добрафитинг: челични, полиетиленски и бакарни за гасне инсталације, подељена по
Партијама:
Партија 1: Челични фитинг
Партија 2: Полиетиленски фитинг
Партија 3: Бакарни фитинг
Поступак се обуставља за партију:
Партија бр.2: Полиетиленски фитинг
Ознака и назив из општег речника набавки, који Влада утврђује уредбом, у складу са
одговарајућим речником у Европској унији:
 4416700- различити прибор за цеви
Процењена вредност јавне набавке: 1.020.000,00 динара без ПДВ-а
Партија бр.2: 420.000,00 динара
Број примљених понуда и подаци о понуђачима:
До почетка јавног отварања понуда на адресу наручиоца пристигло је три понуде за
Партију бр.2 понуђача:
1. ''Милановић Инжењеринг''д.о.о., Собовица бб, 34321 Крагујевац
2. ''Полиетиленски системи''д.о.о., Булевар ослобођења 40, 21000 Нови Сад
3. ''Gastec'' д.о.о., Ђуре Цвејића 2, 26300 Вршац
Разлог за обуставу поступка:
Понуда понуђача ''Милановић инжењеринг''д.о.о., Собовица бб, 34321 Крагујевац
одбија се као неприхватљива јер понуђена роба не одговара техничким
спецификацијама наведеним у оквиру конкурсне документације.
Понуда понуђача ''Полиетиленски системи''д.о.о., превазилази износ процењене
вредности јавне набавке за Партију бр. 2 ''Полиетиленски фитинг'' и као таква се одбија
као неприхватљива.
Понуда понуђача ''Gastec'' д.о.о., превазилази износ процењене вредности јавне
набавке за Партију бр. 2 ''Полиетиленски фитинг'' и као таква се одбија као
неприхватљива.
с обзиром да се није стекао услов из члана 107. став 3 Закона о јавним набавкама за
Партију бр.2 ''Полиетиленски фитинг'', односно, није прибављена најмање једна
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прихватљива понуда за исту, нису испуњени услови за доношење Одлуке о додели
Уговора.
Када ће поступак бити поново спроведен:
Поступак ће бити поново спроведен одмах након истека рока за подношење Захтева
за заштиту права, а најкасније у року од три месеца.
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