
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 за Партију 2 
''Температурна мерила протока гаса-мерачи'' 

бр.39/1.1.4.11/2 од 01.10.2015. 
 

 
У отвореном поступку јавне набавке за набавку добра ''МРС и мерачи'' за Партију 2-
''Температурна мерила протока гаса-мерачи'' број 39/1.1.4., ознаке:  
44161100- Гасоводи 
 
наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 39/1.1.4.9/2 на основу које је закључен уговор о 
јавној набавци услуга број 39/1.1.4.10/2 са понуђачем:  
 

''KONVEX-gasna i vodo tehnika'' 
Светозара Милетића 37а 

11080 Земун 
 

Уговорена вредност јавне набавке износи 4.939.825,00 динара без ПДВ-а, односно 5.927.790,00 

динара са ПДВ-ом. 
 
Предмет јавне набавке бр. 39.1.1.4 је набавка добара по партијама:  
партија 1 - МРС за индивидуалне гасне прикључке 
партија 2 - Температурна мерила протока гаса-мерачи 
партија 3 - Ротациони мерачи и електронски коректори 
 
1. Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''економски најповољнија 
понуда''. 
 
2. Наручилац је у овом поступку у оквиру Партије бр.2 примио 3 понуде понуђача: 
 

1.''KONVEX-GASNA I VODO TEHNIKA'' d.o.o., Светозара Милетића 37а, 11080 Земун 
-понуђена цена: 4.939.825,00 динара 

2. ''TIPEX-AS'' д.о.о., Васе Стајића 34, 21000 Нови Сад 
 -понуђена цена: 3.416.280,00 динара 
3. ''ЦИМ ГАС'' д.о.о., Пут Јована Микића 56, 24000 Суботица 

-понуђена цена: 4.526.126,00 динара 

mailto:office@gasruma.rs


Понуђач ''TIPEX-AS'', чија је понуда заведена под редним бројем 39.1.1.4.5/2, у оквиру 

понуде није доставио доказ за испуњење додатног услова који се захтева у оквиру конкурсне 
документације а који се односи на 2014.годину- извештај о бонитету (БОН-ЈН) издат од стране 
Агенције за привредне регистре или Биланс стања и Биланс успеха са мишљењем овлашћеног 
ревизора за 2014.годину. Из тог разлога, 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'' 
Светозара Милетића 37а 

11080 Земун 
 

Интерни број понуде код наручиоца: 39/1.1.4.5/1 запримљена 03.09.2015. у 09,20часова 
 
 
3. Процењена вредност јавне набавке износи 9.222.112,00 динара, подељено по партијама: 

 Партија 1:850.000,00 динара 

 Партија 2: 7.497.112,00 динара 

 Партија 3: 875.000,00 динара 
 
4. Наручилац је донео ''Одлуку о додели уговора'' дана 07.09.2015. године. 
 
5. Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 28.09.2015. 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. 
 

 


