На основу члана 39, 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12
и 14/2015) , јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки као и Одлуке директора
наручиоца бр.30/1.1.2.2 од 11.06.2019. године
Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „ГАС-РУМА“
ЈНА 136, 22400 Рума
упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
број 30/1.1.2.6.
У поступку јавне набавке мале вредности за набавку добара
''МОТОРНА ГОРИВА'' број 30/1.1.2.
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: Добра се набављају у поступку јавне набавке мале
вредности
4. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке број 30/1.1.2. је набавка добара: Моторна горива – ТНГ
(течни нафтни гас), Евродизел и Безоловни Моторни Бензин БМБ 95
Ознака и назив из општег речника набавки, који Влада утврђује уредбом, у складу са
одговарајућим речником у Европској унији:


09130000 – Нафта и дестилати

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 најповољније понуде је ''економски најповољнија понуда''.
Елементи критеријума за доделу уговора на основу којих наручилац бира најповољнију
понуду су следећи:
Елемент критеријума је ''Понуђена цена'' и носи 90 пондера
Елемент критеријума је ''Попуст на остварену потрошњу'' и носи 10 пондера
7. Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, интернет
страници наручиоца, као и на адреси: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса
„ГАС-РУМА“ ЈНА 136, 22400 Рума
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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 Јавну набавку мале вредности брoj 30/1.1.2.- МОТОРНА
ГОРИВА- НЕ ОТВАРАТИ'' на адресу: ЈП ''Гас-Рума'' ЈНА 136, 22400 Рума. На полеђини
коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон, особу за контакт и печат на месту
затварања понуде. Понуда се доставља најкасније до 04.07.2018. године до 10:00 сати,
без обзира на начин доставе. Неблаговремено поднете понуде неће се разматрати и
биће неотворене враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
9. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама
наручиоца, у Руми, ЈНА 136, одмах по истеку рока за подношење понуда, односно
04.07.2018. године у 10:30 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 за јавне набавке 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 бити
објављена на Порталу јавних набавки 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. Лицa за контакт: Ивона Павић и Александар Ивошевић (ivona.pavic@gasruma.rs)
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