
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 ЈНМВ 

''БАЖДАРЕЊЕ И СЕРВИС ГАСОМЕРА'' 
бр. 61/1.2.3.11 

 
 

 
У поступку ЈНМВ за набавку услуга ''БАЖДАРЕЊЕ И СЕРВИС ГАСОМЕРА'' број 61/1.2.3., 
ознаке:  
 

 50433000 – Услуга калибрације (баждарења) 

 КА06- За индустрију гаса         
 
наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 61/1.2.3.9 на основу које је закључен уговор о 
јавној набавци добара број 61/1.2.3.10 са понуђачем:  
 

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

11080 Земун 
 

који наступа са подизвођачем  
 

ДП ''Нови Сад Гас'' 
Теодора Мандића 21 

21000 Нови Сад 
 

Уговорена вредност јавне набавке износи 1.572.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.886.400,00 
динара са ПДВ-ом. 
Предмет јавне набавке број 61/1.2.3. је услуга баждарења и сервиса гасомера која прецизније 
обухвата сервис,контролисање и оверавање гасомера  
 
1. Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''најнижа понуђена цена''. 
 
2. Наручилац је у овом поступку примио 3 понуде понуђача: 
 

1. ЈКП ''Градска топлана'', Панчевачка 55, Зрењанин које наступа са подизвођачем ЈКП 
''Други октобар Вршац,Стефана Немање бр.26, Вршац  

2. ''Инса''а.д., Тршћанска 21, 11080 Земун  

mailto:office@gasruma.rs


3. ''Konvex-gasna i vodo tehnika''д.о.о., Светозара Милетића 37а, 11080 Земун које наступа 
са подизвођачем ДП ''Нови Сад Гас'', Теодора Мандића 21, 21000 Нови Сад 

 
Комисија је у оквиру Извештаја о стручној оцени понуда констатовала да су понуде понуђача 
ЈКП ''Градска топлана'' и понуђача ''Инса''а.д. неприхватљиве и дала детаљно образложење за 
то у склопу истог, као и у Одлуци о додели уговора. 
 
 
На основу наведеног, Уговор о јавној набавци у овом поступку је додељен понуђачу: 
 

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

11080 Земун 
 

који наступа са подизвођачем  
 

ДП ''Нови Сад Гас'' 
Теодора Мандића 21 

21000 Нови Сад 

 
Интерни број понуде код наручиоца: 61/1.2.3.5/3, а запримљена 27.03.2017. године у 09,40 
часова. 
 
3. Процењена вредност јавне набавке износи 2.500.000,00 динара. 
 
4. Наручилац је донео ''Одлуку о додели уговора'' дана 30.03.2017. године. 
 
5. Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 07.04.2017. године. 
 
6. Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и закључује се на период од 

једне године или до утрошка уговорених средстава. 
 
 

 
 


