На основу члана 55. став 1 тачка 8, 57. и 116. (''Сл. гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и
68/2015),
Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса
ЈП ''ГАС-РУМА''
ЈНА 136, 22400 РУМА
Email: office@gasruma.rs
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору за отворени поступак

''МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА ОПРЕМА-ПАРТИЈА БР.1 РС И МРС ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ
ГАСНЕ ПРИКЉУЧКЕ''
бр. 35/1.1.9.11/1
У отвореном поступку ЈН за набавку добра ''МЕРНО РЕГУЛАЦИОНА ОПРЕМА-ПАРТИЈА БР.1
РС И МРС ЗА ИНДИВИДУАЛНЕ ГАСНЕ ПРИКЉУЧКЕ'' број 35/1.1.9., ознаке:



38421110- Мерачи протока
44161100- Гасоводи

наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 35/1.1.9.9/1 на основу које је закључен уговор о
јавној набавци добара број 35/1.1.9.10/1 са понуђачем:
''KONVEX-GASNA I VODO TEHNIKA''
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 37а
11080 ЗЕМУН
Уговорена вредност јавне набавке износи 1.426.620,00 динара без обрачунатог ПДВ-а.
Предмет јавне набавке број 35/1.1.9. је набавка добара-мерно регулациона опрема
по партијама:
партија 1 – РС И МРС за индивидуалне гасне прикључке
партија 2 - Температурна мерила протока гаса-мерачи
1. Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''економски најповољнија
понуда''.
2. Наручилац је у овом поступку, за Партију бр.1 примио 1 понуду понуђача:
1. ''Konvex-gasna i vodo tehnika'', Светозара Милетића 37а,11080 Земун
Износ понуде без ПДВ-а: 1.426.620,00 динара
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања): 35 дана
Рок испоруке (не краћи од 1дана нити дужи од 30 дана): 10 дана
Гарантни рок (не мањи од 2 нити дужи од 5 година): 2 године
Рок плаћања (не краћи од 15 ни дужи од 45 дана): 15 дана

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 35/1.1.9.5/1, запримљена 31.08.2020. године у 09,50 часова.
3. Процењена вредност јавне набавке износи 1.500.000,00 динара.
4. Наручилац је донео ''Одлуку о додели уговора'' дана 31.08.2020. године.
5. Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 07.09.2020. године.
6. Уговор производи правно дејство од 01.10.2020. године, а закључује се на период од годину
дана или до утрошка уговорених средстава.

