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На основу члана 39, 55, 57. ст. 1. и 60. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12) , јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки као и Одлуке 
директора наручиоца 

 
Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „ГАС-РУМА“ 

ЈНА 136, 22400 Рума 
 

упућује  
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 
 
 

У поступку јавне набавке мале вредности -  радова  
 број 42/1.3.1 

 
 

1. Подаци о наручиоцу:  
 Назив: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „ГАС-РУМА“ 
 Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума 
 Интернет страница: http://www.gasruma.rs 
 
2. Врста наручиоца: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса 

 
3. Врста поступка јавне набавке: Радови се набављају у поступку јавне набавке мале 

вредности 
 

4. Предмет јавне набавке:  

 Предмет јавна набавка мале вредности број 42/1.3.1:  
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ПРОДУЖЕЊУ ДИСТРИБУТИВНЕ ГАСНЕ МРЕЖЕ И 
ИЗГРАДЊИ КУЋНИХ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА (КГП) НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНА 
РУМА И ИРИГ. 

 Ознака из општег речника набавке:  

45231110 
45112600   

Грађевински радови полагања цеви 
Ископавање и затрпавање 

 
 
5. Подношење понуде са подизвођачем:  

Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, као и да у понуди наведе проценат 
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу и који не сме прећи 50% од 
укупне вредности, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору 
 
 

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
Критеријум за избор је економски најповољнија понуда.  
 
 

7. Начин преузимања конкурсне документације:  
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, као и на адреси: 
Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „ГАС-РУМА“ ЈНА 136, 22400 Рума  

http://www.gasruma.rs/
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8. Начин подношења понуде и рок:  

Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном 
документацијом. Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти, лично или путем 
поште са назнаком : ''Понуда за Јавне набавке мале вредности брoj 42/1.3.1  
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   -  НЕ ОТВАРАТИ''  на адресу: ЈП '' Гас-Рума'' ЈНА 136 Рума. 
На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за контакт и 
печат на месту затварања понуде. Понуда се доставља најкасније до 18.07.2014. године 
до 12:00 сати, без обзира на начин доставе. Неблаговремено поднете понуде неће се 
разматрати и биће неотворене враћене понуђачима са назнаком да су поднете 
неблаговремено. 

 
9. Место, време и начин отварања понуда:  

Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама 
наручиоца, у Руми, ЈНА 136, 18.07.2014. године у 12:30  сати. 
 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања  
понуда:  
Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, а понуђача могу 
заступати овлашћени представници са уредним овлашћењем за учешће у поступку 
отварања, које подносе Комисији пре почетка јавног отварања 
 

11. Рок за доношење одлуке: 
Одлука о додели уговора  биће донета на основу извештаја о стручној оцени понуда у  
року не дужем  од 10 дана од дана отварања понуда. Одлука о додели уговора  ће се  
доставити  свим понуђачима у року од 3 дана од дана доношења. У случајевима из чл. 
109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети одлуку о обустави поступка 
 

12. Лице за контакт: Маја Јовановић и Горан Дражић ( 022-473-450,  
sef.dpg@gasruma.rs )  

mailto:referent.nabavke@gasruma.rs

