
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 1 

''БЕШАВНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ'' 
бр. 36/1.1.4.13/1 

 
 

У поступку ЈНМВ за набавку добра ''ЦЕВИ'' за Партију 1-''БЕШАВНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ'' 
 број 36/1.1.4., ознаке:  

 44163100 – Цеви 
 
наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 37/1.1.4.10/1 на основу које је закључен уговор 
о јавној набавци добара број 36/1.1.4.12/1 са понуђачем:  
 

''INTERSTEEL'' д.о.о.,  
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 80А, 

11000 БЕОГРАД 
 

Уговорена вредност јавне набавке износи 1.022.500,00 динара без ПДВ-а, односно 1.227.000,00 
динара са ПДВ-ом. 
Предмет јавне набавке број 36/1.1.4. је набавка добара материјал (цеви) за гасне инсталације 
по партијама:  
Партија 1: Бешавне челичне цеви 
Партија 2: Полиетиленске цеви 
Партија 3: Бакарне цеви 
 
1. Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''најнижа понуђена цена''. 
 
2. Наручилац је у овом поступку у оквиру Партије бр.1 примио 5 понудa понуђача од којих су 4 
прихватљиве: 
 

1. ''Металинг''д.о.о., Радничка 63/41, 11030 Београд, Чукарица  
Понуђена цена:1.250.421,00 динара 

2. ''Тргометал''д.о.о., Јованке Радаковић 27, 11160 Београд  
Понуђена цена:1.047.744,00 динара 

3. ''Тутуш'', Вељкова 48, 22411 Краљевци  
Понуђена цена:1.261.665,91 динара 

4. ''Intersteel''д.о.о., Булевар краља Александра 80а, 11000 Београд  
Понуђена цена:1.022.500,00 динара 

mailto:office@gasruma.rs


 
На основу наведеног, Уговор о јавној набавци у овом поступку је додељен понуђачу: 
 

''INTERSTEEL'' д.о.о.,  
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 80А, 

11000 БЕОГРАД 
 
Интерни број понуде код наручиоца 36/1.1.4.5/6, а запримљена 02.03.2018. године у 09,40 часова. 
 
3. Процењена вредност јавне набавке износи 2.120.000,00,00 динара, подељено по партијама: 

 Партија 1: Бешавне челичне цеви- процењена вредност:1.300.000,00 динара 

 Партија 2: Полиетиленске цеви-процењена вредност: 450.000,00 динара  

 Партија 3: Бакарне цеви- процењена вредност: 370.000,00 динара 
 

4. Наручилац је донео ''Одлуку о додели уговора'' дана 05.03.2018. године. 
 
5. Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 15.03.2018. године. 
 
6. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и траје до утрошка 

уговорених средстава, а најдуже годину дана од дана потписивања обе уговорне стране. 
 
 
 

 
 


