Jaвно предузеће за дистрибуцију природног гаса "ГАС-РУМА"
Public Company for Natural Gas Distribution "GAS-RUMA"
22400 Рума, JНA 136
Матични број: 08593205

ПИБ: 102133040

Регистарски број: 22908593205

Шифра делатности: 3522

На основу члана 109.став 4. Закона о јавним набавкама (''Сл. Гласник РС'' бр.124/12), и
одлуке о обустави поступка јавне набавке мале вредности дана 10.12.2013.године, Јавно
предузеће за дистрибуцију природног гаса ''ГАС-РУМА''
објављује,

ОБАВЕШТЕЊЕ
О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ОБУСТАВЉА се поступак јавне набавке мале вредности добра,'' АНТИКОРОЗИВНИ
МАТЕРИЈАЛ ЗА ЗАШТИТУ ЧЕЛИЧНИХ ПОДЗЕМНИХ ЦЕВОВОДА'', редни број: 42/2.4. од
дана 25.11.2013.године , објављеном на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца, дана
27.11.2013. године из разлога што је на адресу наручиоца примљена једна понуда, са
износом већим од процењене вредности.
Назив и ознака из општег речника набавки : 44162000 – Средства за спречавање
корозије
Процењена вредност јавне набавке: 775.800,00 динара
У поступку јавне набавке мале вредности учествовало је : 1 (један) понуђач.
Основни подаци о понуђачима:
1.'' Fasek'' d.o.o, ул. Милешевска бр.1а, Нови Сад, заведена под бројем: 42/2.4.4/1,
запримљена 05.12.2013.године
Разлог за обуставу поступка:
На основу члана 107. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да у поступку
јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.
Наручилац ЈП ''Гас-Рума'', дана 10.12.2013. године доноси:

ОДЛУКУ
О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА јавне набавке мале вредности добара ''Антикорозивни
материјал за заштиту челичних подземних цевовода'', број 42/2.4. од 25.11.2013.године у
ЦЕЛОСТИ.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Дана 25.11.2013.године донета је Одлука о покретању поступка за јавну набавку мале
вредности добара ''Антикорозивни материјал за заштиту челичних подземних цевовода'',
број 42/2.4.1
Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки као и на сајту
наручиоца дана 27.11.2013. године.
Дана 05.12.2013. године до 11,30 часова на адресу наручиоца пристигла је једна
понуда.
Јавно отварање понуде спроведено је у 11,00 часова.
Након отворене понуде констатовано је да понуда понуђача гласи на већи износ од
процењене вредности јавне набавке мале вредности.
Наручилац на основу члана 3. став 1, тачки 33, поништава поступак у целости.
С обзиром да наручилац није прибавио најмање једну прихватљиву понуду, донета је
одлука као у диспозитиву.
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