
ЈП  ИНГАС ИНЂИЈА 

БРОЈ :    538 

ДАНА:  07.03.2017 г. 

ИНЂИЈА 

                                                                         

На основу члана 32., члана 55. став 1. тачка 2. и члана 57. став 2, . Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Јавно предузеће за 

дистрибуцију гаса „Ингас“ ЈП Инђија Блок 63 објекат 14/II 

 

објављује 

ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

Предмет јавне набавке су добра:  гасна мерна опрема. 

Предмет јавне набавке обликован је у две партије 

Партија 1: Температурна мерила протока гаса – мерачи, тип Г-4 и Г-6 и кућно 

мернорегулациони сетови Г-4 и Г-6 

Партија 2: Температурна мерила протока гаса – мерачи, тип Г-10 до Г-65,  кућно 

мернорегулациони сетови Г-10 до Г-65, ротациона и турбинска мерила протока гаса. 

Назив и адреса Наручиоца: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса “Ингас” ЈП Инђија Блок 

63 објекат 14/II 

Интернет страница наручиоца: www.ingas.rs 

Врста наручиоца: Јавно предузеће. 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

Редни број јавне набавке: А2/17 

Ознака из општег речника: КА06 – КМРС и 38421110 – кућно мерно регулациони сетови  и 

мерачи протока гаса. 

Врста предмета: добра 

У случају да извршење јавне набавке делимично повери подизвођачу, понуђач је 

дужан да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача. 

Критеријум за доделу уговора је „економски најповољнија понуда“. 

Елементи критеријума за Партију 1. су:  

- понуђена цена –  65 пондера, 

- квалитет –           15 пондера 

- рок испоруке -    10 пондера,  

- гарантни рок -    10 пондера. 

Елементи критеријума за Партију 2. су:  

- понуђена цена – 65 пондера, 

- рок испоруке -   10 пондера,  

- референце –       10 пондера 

- гарантни рок -    15 пондера. 
Непосредни увид и преузимање конкурсне документације, без накнаде, може се извршити 

код Наручиоца, у пословној згради у Инђији,  Блок 63 објекат 14/II, сваког радног дана од 

08,00 до 14,00 часова, почев од дана објављивања позива за достављање понуда на Порталу 

јавних набавки, до истека рока за подношење понуда.  

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију  и на 

интернет страници наручиоца: www.ingas.rs , као и на Порталу јавних набавки. 

Уколико понуђач конкурсну докуменатацију преузима лично потребно је да уз захтев за 

достављање конкурсне документације податке о лицу које је овлашћено за преузимање 

конкурсне документације.  

Адреса наручиоца за достављање захтева за конкурсну документацију је: Јавно предузеће 



за дистрибуцију гаса “Ингас” ЈП Инђија Блок 63 објекат 14/II, тел. 022/552199, mail: 

ingasjp@gmail.com. Наручилац ће конкурсну документацију доставити поштом или 

електронском поштом у року од два дана од дана пријема захтева  за достављање 

конкурсне документације. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради 

о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈП „Ингас“ Инђија, , са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 

(добра,) – гасна мерна опрема, ЈН бр. А2/17-НЕ ОТВАРАТИ” (назначити која је партија 

у питању). Понуда се сматра благовременом уколико је приспела у пријемну канцеларију 

у седишту наручиоца до 20.04.2017. године до 12.00, без обзира на начин подношења.  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду 

не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто 

лице може учествовати у више заједничких понуда.  

Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као 

неприхватљива. 

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење понуда, 

сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда 

вратити неотворену. 

Јавно отварање понуда је 20.04.2017. године у 12.15, у просторијама предузеће за 

дистрибуцију гаса “Ингас” јп Инђија Блок 63 објекат 14/II.  

Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно 

учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. 

Овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за активно 

учешће у поступку јавног отварања понуда мора бити оверено печатом и потписано од 

стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико представник понуђач не достави наведено овлашћење, представник ће бити 

третиран као општа јавност и неће моћи активно да учествује у поступку отварања понуда. 

Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се 

такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, пасош) 

Уколико законски заступник понуђача не достави извод из АПР-а, Комисија ће, пре 

почетка отварања понуда, извршити проверу података на сајту Агенције за привредне 

регистре. 

Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Позивом за подношење понуда и Конкурсном документацијом. 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда. 

 
Лице за контакт: - Боривоје Девић, за техничка питања тел. 022/552199 

                             -  Гојко Кнежевић, за општа питања тел. 022/552199 

 
 
 
                                                                              Председник комисије 

                                                                        ___________________________ 

                                                                                   Боривоје   Девић 

 

mailto:ingasjp@gmail.com

