
На основу члана 55. став 1 тачка 8, 57. и 116. (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012 и 14/2015), 
 

Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса 
 

ЈП ''ГАС-РУМА'' 
ЈНА 136, 22400 РУМА 

Email: office@gasruma.rs 
 

објављује 
 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

 
о закљученом уговору 

бр.40/1.1.7.9. од 17.08.2015. 
 

 
У поступку јавне набавке мале вредности за набавку добра ''Моторна горива''  ознаке: 09130000-
Нафта и дестилати, број 40/1.1.7., наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 40/1.1.7.7 на 
основу које је закључен уговор о јавној набавци услуга број 40/1.1.7.8 са 
 
 

''Лукоил Србија'' ад 
Булевар Михаила Пупина 165д 

Нови Београд 
 

 
Уговорена вредност јавне набавке износи 787.895,00 динара. 
 
 
1. Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''економски најповољнија   
понуда'' . 
 
Елементи критеријума за доделу уговора на основу којих је наручилац доделио уговор су 
следећи:  
 

1. ''Понуђена цена'' и носи 75 пондера 
2. ''Рок плаћања'' и носи 10 пондера 
3. ''Укупан број станица-пумпи'' и носи 15 пондера 

 
2. Наручилац је у овом поступку примио 2 понуде понуђача: 
 
''Лукоил Србија'' ад 
Булевар Михајла Пупина 165 д 
11070 Нови Београд 
Понуђена цена: 787.895,00 динара без ПДВ-а 
 
''Кнез Петрол'' доо 
Царице Јелене 28 
11273 Батајница 
Понуђена цена: 764.625,00 динара без ПДВ-а 



Понуда понуђача ''Кнез петрол'' доо, Царице Јелене 28, 11273 Батајница, заведена под редним 
бројем 40/1.1.7.4/2 запримљена 22.07.2015. године у 13,40 часова, одбија се из разлога што нису 
задовољени додатни услови из конкурсне документације а који се односе на распрострањеност 
продајне мреже. Наиме, понуђач ''Кнез петрол'' доо не поседује бензинску станицу у месту Ириг, 
а што је захтевано у оквиру конкурсне документације. 
На основу наведеног, Уговор о јавној набавци у овом поступку је додељен понуђачу: 

 
 

''Лукоил Србија'' ад 
Булевар Михајла Пупина 165 д 

11070 Нови Београд 
Понуда бр.4664 од 20.07.2015. године 

Интерни бр. Наручиоца: 40/1.1.7.4./1 од 21.07.2015. године 
 
 
3. Процењена вредност јавне набавке износи 929.000,00 динара. 
 
4. Наручилац је донео ''Одлуку о додели уговора'' дана 24.07.2015. године. 
 
5. Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 12.08.2015. године. 
 
6. Уговор се закључује на период од 1 (једне) године. 
 
7. Измене закљученог уговора могу бити извршене на основу чл.115. Закона о Јавним  
набавкама. 

 
 


