
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГАС-РУМА 
Адреса: ЈНА 136, 22400 Рума; Тел: 022-473-450; Фах: 022-471-484 

E-mail: ivona.pavic@gasruma.rs; ПИБ: 102133040; Мат. бр: 08593205; Рачун:105-82047-74 
 

Број ЈН: 35/1.1.9. 
Број позива: 35/1.1.9.6. 
Датум: 29.07.2020. године 

 
У складу са чланом 57. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 
и 68/15),  објављујемо  
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
 

Назив наручиоца: Јавно предузеће Гас-Рума 
Адреса наручиоца: ул. ЈНА 136, 22400 Рума 
Интернет страница наручиоца: www.gasruma.rs 
Врста наручиоца: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
Врста предмета: Добра 
Природа и обим услуга: Мерно регулациона опрема подељена по партијама:  

 Партија 1 – РС и МРС за индивидуалне гасне прикључке 

 Партија 2 - Температурна мерила протока гаса-мерачи 
Назив и ознака из општег речника:   38421110- Мерачи протока 
           44161100- Гасоводи 
Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда 
Елементи критеријума за доделу уговора су следећи: 
Партија бр.1- РС и МРС за индивидуалне гасне прикључке 
1. Елемент критеријума је ''Понуђена цена'' и носи 60 пондера 
2. Елемент критеријуме је ''Унификација опреме'' и носи 10 пондера 
3. Елемент критеријума је ''Рок испоруке'' и носи 20 пондера 
4. Елемент критеријума је ''Гарантни рок'' и носи 10 пондера 
Партија бр.2- Температурна мерила протока гаса-мерачи 
1. Елемент критеријума је ''Понуђена цена'' и носи 60 пондера 
2. Елемент критеријума је ''Квалитет'' и носи 20 пондера 
3. Елемент критеријума је ''Унификација опреме'' и носи 10 пондера 
4. Елемент критеријума је ''Рок испоруке'' и носи 5 пондера 
5. Елемент критеријума је ''Гарантни рок'' и носи 5 пондера 
Начин преузимања: Са Портала јавних набавки и интернет странице www.gasruma.rs 
Начин и рок за подношење понуде: Понуде се подносе путем поште или лично у затвореној 
коверти или кутији на адресу: ЈП ''Гас-Рума'', улица ЈНА 136, 22400 Рума са назнаком: 
"Понуда за јавну набавку добара –  Мерно регулациона опрема, ЈН бр 35/1.1.9. - НЕ 
ОТВАРАТИ" (назначити која је партија у питању) до 31.08.2020. године до 10,30 сати. 
Отварање понуда: Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у 
просторијама наручиоца у Руми,  улица ЈНА 136, 22400 Рума, одмах по истеку рока за 
подношење понуда, односно 31.08.2020. године у 11,00 сати. 
Рок за доношење одлуке: Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели 
уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда 
Лице за контакт: Ивона Павић и Драган Милиновић, ivona.pavic@gasruma.rs 
 

 

 

 

 

 


