
         

ЈП ИНГАС  

Инђија, Блок 63 објекат 14/2 

Број: 304     

Дана:  05.02.2019. године 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 

124/2012), директор Јавног предузећа за дистрибуцију гаса Ингас ј.п. Инђија, 

доноси:  

О Д Л У К У 

о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности 

 

Уговор о јавној набавци услуга баждарења и жигосања мерача протока гаса, за 

потребе наручиоца у 2019-ој години додељује се понуђачу КОНВЕКС ГАСНА 

И ВОДОТЕХНИКА, ЗЕМУН, Св.Милетића 37а, по понуди бр. 33 од 25.01.2019. 

године,  датој у укупном износу од  891.500,00 динара без ПДВ-а. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – баждарења и жигосања мерача 

протока гаса у 2019-ој години, у складу са спецификацијом, која је саставни део  

конкурсне документације, за коју се спроводи поступак јавне набавке мале 

вредности.                                                                                                             

Наручилац је дана  21.01.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке услуга – баждарења и жигосања мерача протока гаса  . 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки дана 

22.01.2019. године.                                                                                                                                                                                                                                 

Наручилац – Јавно предузеће за дистрибуцију гаса  Ингас јп Инђија, са 

седиштем у Инђији, Блок 63 објекат 14/2.                                                                                                              

Број јавне набавке: Б5/19                                                                                              

Процењена вредност јавне набавке износи 900.000,00 динара.  

Средства за ову јавну набавку су предвиђена у Финансијском плану предузећа.                                                                                           

Ознака из општег речника: 71631440 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак отварања понуда дана 

30.01.2019. године у 12,15 часова, о чему је сачињен записник заведен под 

деловодним бројем 248 од 30.01.2019. 

Комисија за јавну набавку је дана 01.02.2019. године сачинила Извештај о 

стручној оцени понуда.      

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 

 

 

 

 

 



1. Подаци о понуђачима 

Укупан број поднетих понуда: 1 

Поднета је  једна  благовремена понуда, следећег понуђача:  

                 

 1.  КОНВЕКС ГАСНА И ВОДОТЕХНИКА, ЗЕМУН, Св.Милетића 37а 

   

Понуду по јавном позиву благовремено је доставио следећи понуђач: 
            
1.Број под којим је понуда заведена : 444 

            

Назив или шифра понуђача : КОНВЕКС ГАСНА И ВОДОТЕХНИКА, ЗЕМУН, 

Св.Милетића 37а, доставио је понуду број 33 од 25.01.2019. 

Понуђена  цена без ПДВ-а , са свим зависним трошковима : 891.500,00дин. 

Понуђена  цена са ПДВ-ом , са свим зависним трошковима : 1.069.800,00дин. 

Рок почетка извршења услуге : 1 радни дан од дана пријема захтева за 

контролисање, оверавање и уплате административне таксе, 

Рок завршетка услуге : 7 радних дана од дана преузимања мерила, 

Рок плаћања : 15 дана од дана испостављањаа фактуре, 

Рок важења понуде : 35 дана ода дана отварања фактуре, 

Гарантни рок за извршену услугу : 12 месеци одд дана извршења услуге, 

Нашин давања понуде : са подизвођачем, 

Други подаци из понуде : изјава о испуњавању услова закона о ЈН чл.75 и 76, 

потписан и оверен модел уговора, образац трошкова припреме понуде,образац 

изјаве о испуњењу услова, доказ о испуњености додатних услова, потврде о 

извршеним  услугама – референц листа, сертификат о акредитацији, решење ми 

нистарства привреде и извод о регистрацији АПР, образац за запослене раднике, 

изјава понуђача, уговор о пословно техничкој сарадњиса 

подизвођачем,сертифиакт о акредитацији за подизвођача,одлука о обнављању 

акредитације.  

       

                                                 2. Подаци о одбијеним понудама 

 

Нема одбијених понуда. 

 

3. Ранг листа понуђача 

У  Конкурсној документацији наручиоца у Упутству понуђачима како да сачине 

понуде у тачки 17, утврђено је да је ће се избор најповољније понуде извршити 

применом критеријума најнижа понуђена цена 

Комисија је утврдила да је  понуђач  доставио сву  тражену документацију и да 

је његова понуда  прихватљива. 

Након сагледавања свих наведених чињеница Комисија је саставила ранг листу 

понуђача: 

1. Привредно друштво за производњу, трговину и услуге KONVEX гасна и водо 

техника Д.О.О. Земун, ул. Светозара Милетића бр. 37 а понудила је цену од 

891.500,00 динара без ПДВ-а односно  1.069.800,00 динара са ПДВ-ом. 

 

4. Најповољнија понуда 

 

Комисија, после стручне оцене понуда, утврђује да је најповољнија понуда  

понуђача  KONVEX GASNA I VODO TEHNIKA D.O.O. ZEMUN, Svetozara 

Miletića 37a, понуда бр.  33  од 25.01.2019. године ,  која је понудила најнижу цену 



од 891.500,00 динара без ПДВ-а односно 1.069.800,  динара са ПДВ-ом, те 

предлаже директору избор наведене понуде као најповољније и да наведеном 

понуђачу додели уговор о предметној јавној набавци.  

 

Директор је прихватио предлог Комисије за јавну набавку и донео је Одлуку о 

додели Уговора којом је Уговор о јавној набавци у овом поступку додељен 

понуђачу KONVEX GASNA I VODO TEHNIKA D.O.O. ZEMUN, који је 

понудио најнижу цену. 

 

Изабрани понуђач  извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

Одлуку доставити свим понуђачима у року од три дана од дана доношења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може, преко 

наручиоца, поднети Захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, у року од пет дана од дана пријема исте. 

                                                                                              

 

 

 

                                                                                            вд  Д и р е к т о р  

                                                                                           _________________  

                                                                                            Милан Кончаревић 

 

 

 


