
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 отворени поступак 

''ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ'' 
 

бр. 35/1.3.1.11. 
 

 

У отвореном поступку за набавку радова, ''ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ'' број 35/1.3.1., ознаке:  
 

45231110  Грађевински радови полагања цеви  

45112600  Ископавање и затрпавање  

 
наручилац је донео Одлуку о додели уговора број 35/1.3.1.9 на основу које је закључен уговор о 
јавној набавци радова број 35/1.3.1.10 са групом понуђача:  
 
ЗАНАТСКА ЗАДРУГА ''РУМА'' 
ГЛАВНА 89 
22400 РУМА 
 
Заједно са: 
 
ЗР ''РАД-ГРАДЊА'' 
ГЛАВНА 89 
22400 РУМА 
 
Уговорена вредност јавне набавке износи 13.482.510,00 динара без ПДВ-а, односно 
16.179.012,00 динара са ПДВ-ом. 
Предмет отвореног поступка бр.35/1.3.1. је набавка грађевинских радова на продужењу 
дистрибутивне гасне мреже и изградњи типских, групних и индивидуалних гасних прикључака на 
територији општина Рума и Ириг. 
 
1. Критеријум за доделу Уговора у овом поступку јавне набавке је ''економски најповољнија 
понуда''. 
Елементи критеријума на основу којих Наручилац бира најповољнију понуду су: 
Елемент критеријума је ''Понуђена цена'' и носи 80 пондера 
Елемент критеријума ''Време изласка на хитну интервенцију'' и носи 20 пондера 
Методологија доделе пондера детаљно је описана у конкурсној документацији. 

mailto:office@gasruma.rs


2. Наручилац је у овом поступку примио 2 понудe понуђача: 
 

1. ''Мега плус СТ инжењеринг'' д.о.о., Александра Дубчека 40б 
Основни подаци из понуде:  
Износ понуде без ПДВ-а: 16.423.419,00 динара     
Време изласка на хитне интервенције: 60 мин/1 сат 
Рок важења понуде: 30 дана  

2. Група понуђача Занатска задруга ''Рума'', Главна 89,22400 Рума и ЗР ''Рад-градња'', 
Главна 89, 22400 Рума 
Основни подаци из понуде:  
Износ понуде без ПДВ-а: 13.482.510,00 динара     
Време изласка на хитне интервенције: 1 мин 
Рок важења понуде: 30 дана  

 
На основу свега наведеног, Уговор о јавној набавци у овом поступку је додељен групи понуђача: 
 
ЗАНАТСКА ЗАДРУГА ''РУМА'' 
ГЛАВНА 89 
22400 РУМА 
 
Заједно са: 
 
ЗР ''РАД-ГРАДЊА'' 
ГЛАВНА 89 
22400 РУМА 

 
Интерни број понуде код наручиоца 35/1.3.1.5./2, запримљена 15.03.2020. године у 09,50 часова 
 
3. Процењена вредност јавне набавке износи 17.813.900,00 динара. 
 
4. Наручилац је донео ''Одлуку о додели уговора'' дана 06.03.2020. године. 
 
5. Уговор са наведеним добављачем закључен је дана 19.03.2020. године. 
 
6. Уговор се закључује на период од једне године или до утрошка уговорених средстава и 

производи правно дејство од дана потписивања обе уговорне стране. 
 
 

 
 


