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

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за отворени поступак

''МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА ОПРЕМА-ПАРТИЈА БР.1 МРС ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ ГАСНЕ
ПРИКЉУЧКЕ''
бр. 59/1.1.7.13/1
У отвореном поступку ЈН за набавку добра ''МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА ОПРЕМА-ПАРТИЈА БР.1
МРС ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ ГАСНЕ ПРИКЉУЧКЕ'' број 59/1.1.7., ознаке:



38421110- Мерачи протока
44161100- Гасоводи

наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 59/1.1.7.10/1 на основу које је закључен уговор
о јавној набавци добара број 59/1.1.7.12/1 са понуђачем:
''KONVEX-GASNA I VODO TEHNIKA''д.о.о.
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА БР.37а
11080 ЗЕМУН
Уговорена вредност јавне набавке износи 448.260,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
Предмет јавне набавке број 59/1.1.7. је набавка добара-мерно регулациона опрема
по партијама:
партија 1 - МРС за индивидуалне гасне прикључке
партија 2 - Температурна мерила протока гаса-мерачи
партија 3 – Турбински мерачи и електронски коректори
1. Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''економски најповољнија
понуда''.
2. Наручилац је у овом поступку, за Партију бр.1 примио 3 понуде понуђача:
1. ''Цим гас'' д.о.о., Јована Микића 56, 24000 Суботица
Износ понуде без ПДВ-а: 607.200,00 дин
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања):30 дана
Рок испоруке (не краћи од 1дана нити дужи од 15 дана):1 дан
Гарантни рок (не мањи од 2 нити дужи од 5 година):5 година
Рок плаћања (не краћи од 15 ни дужи од 45 дана):45 дана
Понуђена мерила произвођача: ''Itron''

2. ''Тipex-as''д.о.о., Васе Стајића 37, 21000 Нови Сад
Износ понуде без ПДВ-а:499.200,00 дин
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања):35 дана
Рок испоруке (не краћи од 1дана нити дужи од 15 дана):1 дан
Гарантни рок (не мањи од 2 нити дужи од 5 година):5 година
Рок плаћања (не краћи од 15 ни дужи од 45 дана):45 дана
Понуђена мерила произвођача ''Metrix'' - ''Itron''
3. ''Konvex-gasna i vodo tehnika'', Светозара Милетића 37а,11080 Земун
Износ понуде без ПДВ-а: 448.260,00 дин
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања): 35 дана
Рок испоруке (не краћи од 1дана нити дужи од 15 дана): 1 дан
Гарантни рок (не мањи од 2 нити дужи од 5 година): 5 година
Рок плаћања (не краћи од 15 ни дужи од 45 дана): 30 дана
Понуђена мерила произвођача ''Еlster''.
Комисија је констатовала да Понуђач ''Цимгас д.о.о.'' није доставио ''Извештај о типском
испитивању регулатора притиска и уверење о квалитету за филтер, издатих од стране
акредитованих лабораторија''.
Наведена документација представља део техничке документације која спада у додатне услове и
која је наведена у оквиру ''Начин спровођења контроле квалитета добра и обезбеђење гаранције
квалитета- захтевана техничка документација'', а коју је било обавезно доставити у склопу понуде
јер ће се у супротном понуда сматрати неприхватљивом.
Како понуђач ''Цим гас''д.о.о. није доставио наведену документацију, његова Понуда се сматра
неприхватљивом и као таква није бодована.
На основу наведеног, Уговор о јавној набавци у овом поступку је додељен понуђачу:
''KONVEX-GASNA I VODO TEHNIKA''д.о.о.
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА БР.37а
11080 ЗЕМУН
Интерни број понуде код наручиоца: 59/1.1.7.5/3.1 запримљена 02.10.2017. у 10,15 часова.
3. Процењена вредност јавне набавке износи 1.000.000,00 динара.
4. Наручилац је донео ''Одлуку о додели уговора'' дана 05.10.2017. године.
5. Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 23.10.2017. године.
6. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и производи правно дејство у
трајању од годину дана или до утрошка уговорених средстава.

