
    

ЈП ИНГАС  

Инђија, Блок 63 објекат 14/2 

Број: 1853   

Дана: 04.07.2019.год. 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/15), 

директор Јавног предузећа за дистрибуцију гаса Ингас ЈП Инђија, доноси: 

 

 

 

ОДЛУКА 

о додели уговора у поступку јавне набавке А5/19 

 

Предмет јавне набавке број А5/19 набавка добара – путничка и теретна возила 

која се спроводи по партијама у отвореном поступку, за потребе наручиоца у 

2019-ој години, у складу, са карактеристикама датим у спецификацијиама. 

Предмет јавне набавке обликован је по партијама и то : 

-Назив и ознака из ОРН:  

-Партија 1:34111200 –два путничка возила,процењена вредност 2.600.000,00 дин  

-Партија 2:34136200 – два ВАН возила, процењена вредност 2.900.000,00 дин 

-Партија 3:34136100 – Једно ЛКВ возило, процењена вредност 1.500.000,00 дин 

Премет јавне набавке у набавци добара: 

 

ПАРТИЈА 1  

 

Два путничка возила за потребе наручиоца, у складу са карактеристикама датим 

у спецификацијама, за које се спроводи поступак јане набавке додељује се 

понуђачу DOO AUTO CENTAR INTERSREM EXPORT –IMPORT 

VETERNIK, Новосадски пут бр.12, Нови Сад- Ветерник, по понуди број 2326 

од 27.06.2019. године, заведена под бројем  1797 од 28.06.2019. године дата у 

износу од 2.554.400,00 динара без ПДВ-а. 

 

ПАРТИЈА 2  

 

Два ВАН возила за потребе наручиоца, у складу са карактеристикама датим у 

спецификацијама, за које се спроводи поступак јане набавке додељује се 

понуђачу PREDUZEĆE ZA PROMET ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE 

VOZILA RENO-SAVA DOO BEOGRAD, Београд, Миријевски булевар бр. 

37, по понуди број 190618 од 24.06.2019. године, заведена под бројем  1748 од 

26.06.2019. године, дата у износу од 2.742.427,73 динара без ПДВ-а. 

 

ПАРТИЈА 3  

 

Једно ЛКВ возило за потребе наручиоца, у складу са карактеристикама датим у 

спецификацији, за које се спроводи поступак јане набавке додељује се понуђачу 

PREDUZEĆE ZA PROMET ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE VOZILA 

RENO-SAVA DOO BEOGRAD, Београд, Миријевски булевар бр. 37, по 

понуди број 190619 од 24.06.2019. године, заведена под бројем  1749 од 

26.06.2019. године, дата у износу од 1.347.305,90 динара без ПДВ-а. 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

Врста поступка: отворени поступак  

Наручилац: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса „Ингас“ јп Инђија, Блок 63 

објекат 14/II . 

Број јавне набавке: A5/19  

Предмет јавне набавке: добра. 

- два путничка возила 

- два ВАН возила( возило са два седишта и товарним простором) 

- једно ЛКВ (N1)возило(возило са пет седишта и товарним простором) 

Процењена вредност набавке је 7.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Наручилац је дана 27.05.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке добара- возила. 

Позив за прикупљање понуда у отвореном поступку за набавку  путничких и 

теретних возила објаљен је 29.05.2019. године на Порталу Управе за јавне 

набавке Републике Србије, Службеном гласнику Републике Србије и на 

интернет страници ЈП Ингас-а. 

Комисија за јавну набавку је спровела поступак отварања понуда дана 

28.06.2019. године о чему је сачињен записник заведен под деловодним бројем 

1798. 

Комисија за јавну набавку је дана 04.07.2019.  године сачинила Извештај о 

стручној оцени понуда број 1852 од 04.07.2019.год. 

Предмет јавне набавке обликован је по партијама и то: 

Партија 1  

Два путничка возила 

Ознака из општег речника: ОРН: 34111200 – партија један  

                                                 

- Процењена вредност партије 1 износи  2.600.000 динара 

- Комисија за јавну набавку је спровела поступак отварања понуда дана 

28.06.2019. године о чему је сачињен записник заведен под деловодним 

бројем 1798. 

- Комисија за јавну набавку је дана 04.07.2019.  године, сачинила Извештај 

о стручној оцени понуда број 1852 у којем је констатовала следеће: 

Укупан број поднетих понуда је 1 (једна). 

 

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА 

 

Благовремено, тј. до дана 28.06.2019. године до 12,00 часова, примљене су 

понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу: 

 

  

Р.б. 
број 

понуде 
назив или шифра понуђача  

датум 

пријема 
час 

1. 1797 DOO AC INTERSREM VETERNIK 28.06.2019. 11.40 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

1.1 Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена 

и евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су 



одређени као елементи критеријума, а који се могу нумерички 

приказати и евентуално други подаци из понуде (подаци се уносе за 

сваког понуђача посебно), следећим редоследом. 

 

Број под којим је понуда заведена: 1797 од 28.06.2019. године 

            

Назив или шифра понуђача: DOO AUTO CENTAR INTERSREM EXPORT – 

IMPORT VETERNIK, Новосадски пут бр. 112, Нови Сад - Ветерник доставио је 

понуду бр. 2326 од 27.06.2019. године.  

 
Р.

Б 
ОПИС Кол. Јед. цена без ПДВ-а 

1. 

Возило 1 (уписати марку и тип) 

 

ШКОДА СЦАЛА АМБИТИОН 1.0.ТСИ 

_______________________________ 

1 1.548.800,00 

2. 

 

Возило 2 (уписати марку и тип) 

 

ШКОДА ФАБИА АМБИТИОН 1.0 

 _______________________________ 

 

1 1.005.600,00 

3. 
Укупна цена без ПДВ-а са свим 

зависним трошковима 
2.554.400,00 

4. Износ ПДВ-а 510.880,00 

5. 
Укупна цена са ПДВ-ом и свим 

зависним трошковима 
3.065.280,00 

6. Рок и начин плаћања 45 ДАНА ОД ИСПОСТАВЉЕНЕ ФАКТУРЕ 

7. 
Рок испоруке: (услов не дужи од 

120 дана) 
120 ДАНА 

8. Гарантни рок 
на мотор на боју на каросерију 

4  ГОДИНЕ 3  ГОДИНЕ  12  ГОДИНА 

9. Година производње возила 2019 

10 Рок важења понуде 30 ДАНА 

11 
Начин давања понуде 

(заокружити) 
Самостално 

Са 

подизвођачем 

Група понуђача 

(заједн. понуда) 

 

 

1.2  Други подаци из понуде – Образац понуде са табеларним делом, 

Модел уговора оверен и потписан, Образац структуре цене са упутством 

како да се попуни – оверен и потписан, Образац изјаве о независној 

понуди оверен и потписан, Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 

75. ст. 2. закона оверен и потписан, техничке карактеристике возила, 



Решење из АПР-а, Потврда   о овлашћеном сервисеру и продавцу, 

Овлашћење произвиођача, Уговор о продаји возила шкода.  

 

2. ПОДАЦИ О  ОДБИЈЕНИМ ПОНУДАМА 

- Нема одбијених понуда 

 

3. ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУДА 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

4. НАЈПВОЉНИЈА ПОНУДА 

 

Након стручне оцене понуда Комисија за јавне набавке је констатовала да је 

достављена једна понуда понуђача DOO AUTO CENTAR INTERSREM 

EXPORT – IMPORT VETERNIK, Новосадски пут бр. 112, Нови Сад – 

Ветерник, који је доставио понуду бр. 2326 од 27.06.2019. године, која је 

заведена под бројем 1797 од 28.06.2019. године дата у износу од 2.554.400,00 

динара без ПДВ-а, те предлаже директору избор наведене понуде као 

најповољније и да наведеном понуђачу додели уговор о предметној јавној 

набавци. Изабрани понуђач извршава набавку самостално. Директор Наручиоца 

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

Уговора којом Уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу 

DOO AUTO CENTAR INTERSREM EXPORT – IMPORT VETERNIK, 

Новосадски пут бр. 112, Нови Сад – Ветерник, који је доставио понуду бр. 2326 

од 27.06.2019. године. 

Одлуку доставити понуђачу у року о три дана од дана оношења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може преко 

Наручиоца поднети захтев комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте. 

 

 

Партија 2  

Два ВАН возила( возило са два седишта и товарним простором). 

Ознака из општег речника: ОРН: 34136200 – партија два 

                                                 

- Процењена вредност партије 2 износи  2.900.000 динара 

- Комисија за јавну набавку је спровела поступак отварања понуда дана 

28.06.2019. године о чему је сачињен записник заведен под деловодним 

бројем 1798. 

- Комисија за јавну набавку је дана 04.07.2019.  године, сачинила Извештај 

о стручној оцени понуда број 1852 у којем је констатовала следеће: 

Укупан број поднетих понуда је 2 (два). 

 

 

5. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА 

 

Благовремено, тј. до дана 28.06.2019. године до 12,00 часова, примљене су 

понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу: 

 



Р.б. 
број 

понуде 
назив или шифра понуђача 

датум 

пријема 
час 

1. 1746 
АК КОМПРЕСОР – ПРОДАЈА 

АУТОМОБИЛА ДОО 
26.06.2019. 10,30 

2. 1748 RENO -SAVA DOO BEOGRAD 26.06.2019. 10,35 

 

Неблаговремених понуда није било. 

 

Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и 

евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су одређени као 

елементи критеријума, а који се могу нумерички приказати и евентуално други 

подаци из понуде (подаци се уносе за сваког понуђача посебно), следећим 

редоследом. 

 

Број под којим је понуда заведена: 1746 од 26.06.2019.год. 

            

Назив или шифра понуђача:  „АК КОМПРЕСОР – ПРОДАЈА АУТОМОБИЛА 

ДОО“, Београд, Жоржа Клеменсоа  бр. 19 доставио је понуду бр. АК 22 од 

25.06.2019. године  

 
Р.

Б 
ОПИС Кол. Јед. цена без ПДВ-а 

1. 

Возило 1 (уписати марку и тип) 

 

ДАЧИА ДОККЕР ВАН ДЦИ 75 

_______________________________ 

1 1.361.305,00 

2. 

 

Возило 2 (уписати марку и тип) 

 

ДАЧИА ДОККЕР ВАН ДЦИ 75 

 _______________________________ 

 

1 1.470.951,00 

3. 
Укупна цена без ПДВ-а са свим 

зависним трошковима 
2.832.256,00 

4. Износ ПДВ-а 566.451,20 

5. 
Укупна цена са ПДВ-ом и свим 

зависним трошковима 
3.398.707,20 

6. Рок и начин плаћања 5 ДАНА - ВИРМАНОМ 

7. 
Рок испоруке: (услов не дужи од 

120 дана) 
120 ДАНА 

8. Гарантни рок 
на мотор на боју на каросерију 

3 ГОДИНЕ 2 ГОДИНЕ 6 ГОДИНА 

9. Година производње возила 2019 



10 Рок важења понуде 30 ДАНА 

11 
Начин давања понуде 

(заокружити) 
Самостално 

Са 

подизвођачем 

Група понуђача 

(заједн. понуда) 

 

2. Други подаци из понуде – Модел уговора потписан и оверен, Образац изјаве о 

поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. закона, потрписана и оверена, Образац 

изјаве о независној понуди. 

Недостајтају идентификациони подаци о предузећу, карактеристике возила, 

уговор о дистрибуцији и сервису возила од увозника возила, извод из АПР-а. 

 

Број под којим је понуда заведена: 1748 од 26.06.2019.год. 

            

Назив или шифра понуђача:  RENO -SAVA DOO BEOGRAD, Београд, 

Миријевски булевар бр. 37 доставио је понуду бр. 190618 од 24.06.2019. године  

 
Р.

Б 
ОПИС Кол. Јед. цена без ПДВ-а 

1. 

Возило 1 (уписати марку и тип) 

 

ДАЧИА ДОККЕР ВАН АМБИАНЦЕ 

1.5 ДЦИ 75 

1 1.325.286,23 

2. 

 

Возило 2 (уписати марку и тип) 

 

ДАЧИА ДОККЕР ВАН АМБИАНЦЕ 

1.5 ДЦИ 75 

1 1.417.141,50 

3. 
Укупна цена без ПДВ-а са свим 

зависним трошковима 
2.742.427,73 

4. Износ ПДВ-а 548.485,55 

5. 
Укупна цена са ПДВ-ом и свим 

зависним трошковима 
3.290.913,28 

6. Рок и начин плаћања 15 ДАНА ВИРМАНСКИ 

7. 
Рок испоруке: (услов не дужи од 

120 дана) 
ДО 110 ДАНА 

8. Гарантни рок 

на мотор на боју на каросерију 
3 ГОДИНЕ 

ИЛИ 

100.000КМ 
2 ГОДИНЕ 6 ГОДИНА 

9. Година производње возила 2019 

10 Рок важења понуде 30 ДАНА 

11 
Начин давања понуде 

(заокружити) 
Самостално 

Са 

подизвођачем 

Група понуђача 

(заједн. понуда) 



2. Други подаци из понуде – Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни, Уговор о набавци потписан и оверен, образац изјаве о поштовању 

обавеза из члана 75. ст.2. Закона., образац изјеве о независној понуди оверен и 

потписан, Решење из АПР-а, Уговор о дистрибуцији и сервису, Уговор о закупу 

пословних просторија, техничке карактеристике возила поједнично за свако 

возило.  

 

6. ПОДАЦИ О  ОДБИЈЕНИМ ПОНУДАМА 

Понуда бр. АК 22 од 25.06.2019. године добијена од АК КОМПРЕСОР 

ПРОДАЈА АУТОМОБИЛА ДОО“, Београд, Жоржа Клеменсоа  бр. 19, 

одбија се из разлога што није достављена комплетна документација 

приликом достављања понуде. Недостајућа документација је наведена у 

делу који се односи на конкретну понуду.  

 

7. ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУДА 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

8. НАЈПВОЉНИЈА ПОНУДА 

 

Након стручне оцене понуда Комисија за јавне набавке утврђује да је 

најпоољнија понуда понуђача PREDUZEĆE ZA PROMET ODRŽAVANJE I 

SERVISIRANJE VOZILA RENO-SAVA DOO BEOGRAD, Београд, 

Миријевски булевар бр. 37 који је доставио понуду бр. 190618 од 24.06.2019. 

године, која је заведена под бројем 1748 од 26.06.2019. године, дата у износу од 

2.742.427,73 динара без ПДВ-а, те предлаже директору избор наведене понуде 

као најповољније и да наведеном понуђачу додели уговор о предметној јавној 

набавци. Изабрани понуђач извршава набавку самостално. Директор Наручиоца 

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

Уговора којом Уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу 

PREDUZEĆE ZA PROMET ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE VOZILA 

RENO-SAVA DOO BEOGRAD, Београд, Миријевски булевар бр. 37, који је 

доставио понуду бр. 190618 од 24.06.2019. године. 

Одлуку доставити понуђачу у року о три дана од дана оношења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може преко 

Наручиоца поднети захтев комисији за заштиту права у поступцима јавних 

набавки, у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте. 

 

Партија 3  

Jедно ЛКВ (N1) возило (возило са пет седишта и товарним простором) 

Ознака из општег речника: ОРН: 34136100 – партија три 

                                                 

- Процењена вредност партије 3 износи  1.500.000 динара 

- Комисија за јавну набавку је спровела поступак отварања понуда дана 

28.06.2019. године о чему је сачињен записник заведен под деловодним 

бројем 1798. 

- Комисија за јавну набавку је дана 04.07.2019.  године, сачинила Извештај 

о стручној оцени понуда број 1852 у којем је констатовала следеће: 

Укупан број поднетих понуда је 2 (два). 

 



9. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА 

 

Благовремено, тј. до дана 28.06.2019. године до 12,00 часова, примљене су 

понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу: 

 

Р.б. 
број 

понуде 
назив или шифра понуђача  

датум 

пријема      
час   

1. 1747 
АК КОМПРЕСОР – ПРОДАЈА 

АУТОМОБИЛА ДОО 
26.06.2019. 10.30. 

2. 1749 RENO -SAVA DOO BEOGRAD 26.06.2019. 10.35 

 

 Неблаговремених понуда није било. 

 

1. Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цена и 

евентуални попусти које нуди понуђач, подаци из понуде који су 

одређени као елементи критеријума, а који се могу нумерички приказати 

и евентуално други подаци из понуде (подаци се уносе за сваког 

понуђача посебно), следећим редоследом. 

 

Број под којим је понуда заведена:  1747 од 26.06.2019.год. 

            

Назив или шифра понуђача:  „АК КОМПРЕСОР – ПРОДАЈА АУТОМОБИЛА 

ДОО“, Београд, Жоржа Клеменсоа  бр. 19 доставио је понуду бр. АК 32 од 

25.06.2019. године  

 
Р.

Б 
ОПИС Кол. Јед. цена без ПДВ-а 

1. 

Возило 1 (уписати марку и тип) 

 

ДАЧИА ДОККЕР АМБ 1.5 

_______________________________ 

1 1.390.405,00 

2. 
Укупна цена без ПДВ-а са свим 

зависним трошковима 
1.390.405,00 

3. Износ ПДВ-а 278.081,00 

4. 
Укупна цена са ПДВ-ом и свим 

зависним трошковима 
1.668.486,00 

5. Рок и начин плаћања 5 ДАНА ВИРМАНОМ 

6. 
Рок испоруке: (услов не дужи од 

120 дана) 
120 ДАНА 

7. Гарантни рок 
на мотор на боју на каросерију 

3 ГОДИНЕ 2 ГОДИНЕ 6 ГОДИНА 

8. Година производње возила 2019 



9. Рок важења понуде 30 ДАНА 

10 
Начин давања понуде 

(заокружити) 
Самостално 

Са 

подизвођачем 

Група понуђача 

(заједн. понуда) 

 

2. Други подаци из понуде – Модел уговора потписан и оверен а није 

попуњен, Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. закона, 

потрписана и оверена, Образац изјаве о независној понуди. 

Недостајтају идентификациони подаци од предузећу, карактеристике 

возила, уговор о дистрибуцији и сервису возила од увозника возила, 

извод из АПР-а. 

 

 

Број под којим је понуда заведена: 1749 од 26.06.2019. год. 

            

Назив или шифра понуђача:, RENO -SAVA DOO BEOGRAD, Београд, 

Миријевски булевар бр. 37,  доставио је понуду бр. 190619 од 24.06.2019. године 

 
Р.

Б 
ОПИС Кол. Јед. цена без ПДВ-а 

1. 

Возило 1 (уписати марку и тип) 

 

ДАЧИА ДОККЕР ЛКВ АМБИАНЦЕ 

1.5 ДЦИ 75 

1 1.347.305,90 

2. 
Укупна цена без ПДВ-а са свим 

зависним трошковима 
1.347.305,90 

3. Износ ПДВ-а 269.461,18 

4. 
Укупна цена са ПДВ-ом и свим 

зависним трошковима 
1.616.767,08 

5. Рок и начин плаћања 15 ДАНА ВИРМАНСКИ 

6. 
Рок испоруке: (услов не дужи од 

120 дана) 
ДО 30 ДАНА 

7. Гарантни рок 

на мотор на боју на каросерију 

3 ГОДИНЕ 

ИЛИ 

100.000 КМ 

2 ГОДНЕ 6 ГОДИНА 

8. Година производње возила 2019 

9. Рок важења понуде 30 ДАНА 

10 
Начин давања понуде 

(заокружити) 
Самостално 

Са 

подизвођачем 

Група понуђача 

(заједн. понуда) 

 



2. Други подаци из понуде – Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни, Модел уговор о набавци потписан и оверен, Образац изјаве о 

поштовању обавеза из члана 75. ст.2. Закона., Образац изјеве о независној 

понуди оверен и потписан, Решење из АПР-а, Уговор о дистрибуцији и сервису, 

Уговор о закупу пословних просторија, техничке карактеристике возила. 

 

3. ПОДАЦИ О  ОДБИЈЕНИМ ПОНУДАМА 

Понуда бр. АК 32 од 25.06.2019. године добијена од АК КОМПРЕСОР 

ПРОДАЈА АУТОМОБИЛА ДОО“, Београд, Жоржа Клеменсоа  бр. 19, 

одбија се из разлога што није достављена комплетна документација 

приликом достављања понуде. Недостајућа документација је наведена у 

делу који се односи на конкретну понуду.  

 

4. ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУДА 

Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. 

 

5. НАЈПВОЉНИЈА ПОНУДА 

 

Након стручне оцене понуда Комисија за јавне набавке утврђује да је 

најпоољнија понуда понуђача PREDUZEĆE ZA PROMET ODRŽAVANJE I 

SERVISIRANJE VOZILA RENO-SAVA DOO BEOGRAD, Београд, 

Миријевски булевар бр. 37 који је доставио понуду бр. 190619 од 24.06.2019. 

године, која је заведена под бројем 1749 од 26.06.2019. године, дата у износу од 

1.347.305,90 динара без ПДВ-а, те предлаже директору избор наведене понуде 

као најповољније и да наведеном понуђачу додели уговор о предметној јавној 

набавци. Изабрани понуђач извршава набавку самостално. Директор Наручиоца 

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

Уговора којом Уговор о јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу 

PREDUZEĆE ZA PROMET ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE VOZILA 

RENO-SAVA DOO BEOGRAD, Београд, Миријевски булевар бр. 37, који је 

доставио понуду бр. 190619 од 24.06.2019. године. 

Одлуку доставити понуђачу у року о три дана од дана доношења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може преко 

Наручиоца поднети Захтев комисији за заштиту права Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки, у року од 10 (десет) дана од дана 

објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца. 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                             По овлашћењу 

                                                                                        _________________  

                                                                                             Гојко Кнежевић 


