
 

 

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

124/2012, 14/2015 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 3705 од 

05.12.2019. године 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, за јавну 

набавку добра – ковертирка за паковање рачуна, број ЈН А12/19  

 

Уговор о јавној набавци добра -  ковертирка за паковање рачуна, за потребе 

наручиоца у 2019-ој години, у складу са техничком спецификацијом, додељује 

се понуђачу „ Салмонт „ Д.О.О. из Београда, ул. Стојана Аралице бр. 1, по 

понуди број 2611/19 од 26.11.2019. године, датој у износу од 1.057.500,00 

динара без ПДВ-a.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

    

Врста поступка: јавна набавка мале вредности. 

Предмет јавне набавке добра – ковертирка за паковање рачуна, за потребе 

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

конкурсне документације. 

Наручилац је дана 12.11.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности  за  набавку добра заведену под пословним бројем 3421.  

За наведену јавну набавку наручилац је дана 18.11.2019. године објавио позив за 

достављање понуда на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

наручиоца.  

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

седиштем у Инђији, Блок 63 објекат 14/2.                                                                                                              

Број јавне набавке: А12/19 

Процењена вредност јавне набавке износи 1.600.000,00 динара.  

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

Ознака из општег речника: 30131200  

Комисија за јавну набавку спровела је поступак отварања понуда  дана 

26.11.2019. године у 12,15 часова, о чему је сачињен записник заведен под 

деловодним бројем  3567.   

Комисија за јавну набавку је после отварања понуда спровела стручно 

оцењивање понуда и дана 05.12.2019. године сачинила Извештај о стручној 

оцени понуде под пословним бројем 3705. 
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У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Подаци о понуђачима 

Укупан број поднетих понуда: 3   

 

1. SIS Software and Services доо из Београда, ул. Кулина Бана бр. 8/1, 

доставио је понуду број 35/19 од 21.11.2019. године 

2. Dekel доо Београд Предузеће за промет и услуге из Београда, ул. 

Булевар деспота Стефана бр. 79, доставио је понуду број 158/2019 од 

26.11.2019. године 

3. „ Салмонт „ Д.О.О. из Београда, ул. Стојана Аралице бр. 1, доставио је 

понуду број 2611/19 од 26.11.2019. године 

       

1. Назив или шифра понуђача:  SIS Software and Services доо из Београда, ул. 

Кулина Бана бр. 8/1, доставио је понуду број 35/19 од 21.11.2019. године. 

 

Елементи понуде: 

Укупна цена, без ПДВ, са свим зависним трошковима:   1.059.640,00 динара, 

Износ ПДВ-а: 210.132,00 динара  

Укупна цена, са ПДВ, са свим зависним трошковима:  1.260.792,00 динара, 

Рок важења понуде – 70 дана 

Рок плаћања: 45 дана 

Гарантни рок  –  24 месеци 

Рок  испоруке – до 30 дана по потписивању уговора 

Место испоруке: франко Инђија 

Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени и 

оверени и то:  

1. Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона 

2. Образац понуде број 35/19 од 21.11.2019. године у којој понуђач 

изјављује да понуду подноси самостално 

3. Модел уговора  

4. Образац изјаве о независној понуди  

5. Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда поштовао 

обавезе кoје произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да 

понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

6. Документација везана за опис и карактеристике добра које је предмет 

набавке 

На основу члана 77. Закона о јавним набавкама наручилац је дана 28.11.2019. 

године доставио понуђачу захтев за доставом додатне документације којом се 

потврђује испуњеност додатних услова, заведен код наручиоца под пословним 

бројем 3604.  

На захтев наручиоца за допуном додатне документације п онуђач је дана 

29.11.2019. године путем mail-a доставио Потврду Народне банке Србије да 

дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати, Потврду 

народне банке Србије да нема евидентираних дана блокаде за наведени период у 

потврди, Изјава да је понуђач једина овлашћена фирма на територији Србије за 

продају добра наведених у понуди, њено одржавање и снабдевање резервним 

деловима као и да поседује комплетан сервис за опрему као и три овлашећна 

сервисера, читач саобраћајне дозволе, фотокопију саобраћајне дозволе, 

референт листа Комерцијалне банке Београд и Machacom д.о.о. Београд, 

Потврду произвођача Neopost Industrie SA France којом се потврђује да је 

понуђач ексклузивни дистрибутер произвођача и којом се потврђује да понуђач 



има сва права да продаје и одржава опрему произвођача – достављену на 

енглеском језику што није у складу са чланом 17. став 3. Закона и као таква се 

не може узети у разматрање, Потврду произвођача Neopost Industrie SA France 

којом се потврђује да понуђач има овлашћени сервис за понуђена добра као и да 

понуђач има два запослена која су сртификована за одржавање добра која су 

предмет набавке  – достављену на енглеском језику што није у складу са чланом 

17. став 3. Закона и као таква се не може узети у разматрање, Званичну изјаву 

произвођача Neopost Industrie SA France којом се тврди да фирма Еурокод из 

Хрватске нема права да продаје или да овласти другу фирму да продаје опрему 

произвођача Neopost Industrie SA France – достављену на енглеском језику што 

није у складу са чланом 17. став 3. Закона и као таква се не може узети у 

разматрање.  

Наручилац је дана 02.12.2019. године, на основу члана 18. став 3. Закона о 

јавним набавкама, понуђачу доставио захтев за доставом документације заведен 

код наручиоца под пословним бројем 3643, којим наручиоцу даје рок од три 

дана да пошаље документацију која је достављена на енглеском језику 

преведену на српски језик и оверену од стране судског тумача. До наведеног 

рока понуђач није доставио наручиоцу тражену документацију.  
 
 

2. Назив или шифра понуђача:  Друштво за производњу и инжењеринг 

банкарске опреме и система заштите Salmont D.O.O. Београд - Нови Београд, ул. 

Стојана Аралице бр. 1, доставио је понуду број 2611/19 од 26.11.2019. године. 

Елементи понуде: 

Укупна цена, без ПДВ, са свим зависним трошковима:   1.057.500,00 динара, 

Износ ПДВ-а: 211.500,00 динара  

Укупна цена, са ПДВ, са свим зависним трошковима:  1.269.000,00 динара, 

Рок важења понуде – 60 дана 

Рок плаћања: 30 дана 

Гарантни рок  –  24 месеца 

Рок  испоруке – 35 дана 

Место испоруке: франко Инђија 

Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени и 

оверени и то:  

1. Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона 

2. Решење о усвојеној регистрационој пријави уписа понуђача издато од 

стране Агенције за привредне регистре Србије број БПН 823/2013 

3. Потврду Народне банке Србије да понуђач нема евидентираних дана 

блокаде 

4. Референтну листу издату од стране Јавно предузеће „Пошта Србије“ 

Београд 

5. Референтну листу издату од стране Аутономне покрајине Војводине град 

Нови Сад  

6. Читач саобраћајне дозволе 

7. Сертификат фирме Еурокод Писачић д.о.о. о извршеном школовању 

сервисера за одржавање опреме произвођача Neopost Industrie SA France 

8. Образац понуде број 2611/19 од 26.11.2019. године у којој понуђач 

изјављује да понуду подноси самостално 

9. Модел уговора  

10. Образац изјаве о независној понуди  

11. Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 



запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да 

понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

12. Документација везана за опис и карактеристике добра које је предмет 

набавке 

13. Модел гарантног листа 

Како је приликом отврања понуда представник понуђача Dekel д.о.о. Београд 

констатовао да понуђач Salmont D.O.O. Београд - Нови Београд није доставио 

потврду произвођача опреме. Представник понуђача је приликом отварања 

понуда изјавио да поседује сертификат којим се потврђује да је фирма Еурокод 

овлашћени сервисер на територији Хрватске, Босне и Херцеговине и . 

Представник понуђача Dekel д.о.о. Београд констатује из личних сазнања да се у 

потврди или сертификату не налазе лица која су овлашћени сервисери и то је 

све констатовано у Записнику о отварању понуда заведен под бројем 3567 од 

26.11.2019. године.  

На основу члана 79. став 2. Закона наручилац је дана 28.11.2019. године 

доставио понуђачу захтев за додатном документацијом којом је потребно да 

понуђач достави доказ којим потврђује да је овлашћени сервисер произвођача 

чија добра дистрибуира. Понуђач је дана 29.11.2019. године доставио потврду 

произвођача Neopost Industrie SA France којом се потврђује да је фирма Еурокод 

Писачић д.о.о. овлашћени представник за продају, инсталцију и одржавање 

Neopst производног асортимана у Хрватској, Босни и Херцеговини и Србији – 

на енглеском језику а у прилогу иста потврда је преведена од стране судског 

преводиоца на српски језик што је у складу са чланом 17. став 3. Закона. 

 

3. Назив или шифра понуђача:  Dekel д.о.о. Предузеће за промет и услуге из 

Београд ул. Булевар деспота Стефана бр. 79, доставио је понуду број 158/2019 

од 26.11.2019. године. 

 

Елементи понуде: 

Укупна цена, без ПДВ, са свим зависним трошковима:   1.151.000,00 динара, 

Износ ПДВ-а: 230.200,00 динара  

Укупна цена, са ПДВ, са свим зависним трошковима:  1.381.200,00 динара, 

Рок важења понуде – 90 дана 

Рок плаћања: 45 дана 

Гарантни рок  –  24 месеца 

Рок  испоруке – 30 дана 

Место испоруке: франко Инђија 

Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени и 

оверени и то:  

1. Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона 

2. Образац понуде број 2611/19 од 26.11.2019. године у којој понуђач 

изјављује да понуду подноси самостално 

3. Модел уговора  

4. Образац изјаве о независној понуди  

5. Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да 

понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

6. Изјаву којом понуђач потврђује да је гарантни рок за понуђено добро 24 

месеца 

7. Потврда Народне банке Србије којом се потврђује да понуђач нема дана 

блокаде 



8. Референтну листу издату од стране Електропривреде Србија, Огранак 

ЕПС Снабдевање 

9. Читач саобраћајне дозволе 

10. Потврду произвођача Pitney Bowes Ltd UK којом се изјављује да су лица 

која су наведена у потврди обучени сервисери од стране произвођача као 

и да је понуђач овлашћени дистрибутер и сервисер произвођача у Србији 

- достављену на енглеском језику што није у складу са чланом 17. став 3. 

Закона и као таква се не може узети у разматрање.  

11. Документација везана за опис и карактеристике добра које је предмет 

набавке 

Наручилац је дана 02.12.2019. године, на основу члана 18. став 3. Закона о 

јавним набавкама, понуђачу доставио захтев за доставом документације заведен 

код наручиоца под пословним бројем 3643-1 којим наручиоцу даје рок од три 

дана да достави документацију која је достављена на енглеском језику 

преведену на српски језик и оверену од стране судског тумача. Наручилац је 

дана 04.12.2019. године доставио тражену потврду преведену на српски језик и 

оверену од стране судског тумача.  

 

 

2. Подаци о одбијеним понудама  

 

1. SIS Software and Services доо из Београда, ул. Кулина Бана бр. 8/1, 

доставио је понуду број 35/19 од 21.11.2019. године и понудио цену од 

1.059.640,00 динара без ПДВ-а 

Понуђач је уз понуду доставио следеће обрасце који су уредно попуњени и 

оверени и то:  

1. Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона 

2. Образац понуде број 35/19 од 21.11.2019. године у којој понуђач 

изјављује да понуду подноси самостално 

3. Модел уговора  

4. Образац изјаве о независној понуди  

5. Образац изјаве да је понуђач при састављању својих понуда поштовао 

обавезе кје произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да 

понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

6. Документација везана за опис и карактеристике добра које је предмет 

набавке 

Након стручне оцене понуда комисија за јавне набавке утврдила је да је  

понуђач SIS Software and Services доо из Београда накнадно доставио следећу 

документацију: Потврду произвођача Neopost Industrie SA France којом се 

потврђује да је понуђач ексклузивни дистрибутер произвођача и којом се 

потврђује да понуђач има сва права да продаје и одржава опрему произвођача – 

достављену на енглеском језику што није у складу са чланом 17. став 3. Закона 

и као таква се не може узети у разматрање, Потврду произвођача Neopost 

Industrie SA France којом се потврђује да понуђач има овлашћени сервис за 

понуђена добра ка о и да понуђач има два запослена која су сртификована за 

одржавање добра која су предмет набавке  – достављену на енглеском језику 

што није у складу са чланом 17. став 3. Закона и као таква се не може узети у 

разматрање, Званичну изјаву произвођача Neopost Industrie SA France којом се 

тврди да фирма Еурокод из Хрватске нема права да продаје или да овласти 

другу фирму да продаје опрему произвођача Neopost Industrie SA France – 

достављену на енглеском језику што није у складу са чланом 17. став 3. Закона 

и као таква се не може узети у разматрање. Из свега горе наведеног Комисија за 



јавну набавку сматра да сходно члану 106. став 1. тачка 2. Понуду понуђача 

одбије услед битних недостатака понуде. Наручилац је дана 02.12.2019. године, 

на основу члана 18. став 3. Закона о јавним набавкама, понуђачу доставио 

захтев за доставом додатне документације заведен код наручиоца под 

пословним бројем 3643 којим наручиоцу даје рок од три дана да достави 

документацију која је достављена на енглеском језику преведену на српски 

језик и оверену од стране судског тумача. До наведеног рока понуђач није 

доставио наручиоцу тражену документацију.  

 

 

3. Критеријум за оцењивање понуда 

 

Критеријум за оцењивање понуде у овом поступку јавне набавке је најнижа 

понуђена цена . 

Елементи критеријума, односно начин на основу ког се додељује уговор у 

ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом као 

најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок 

плаћања .  

 

4. 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. 

Након сагледавања свих наведених чињеница Комисија је саставила ранг листу 

понуђача који су доставили благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде: 

 

1. „ Салмонт „ Д.О.О. из Београда, ул. Стојана Аралице бр. 1, 

доставио је понуду број 2611/19 од 26.11.2019. године и понудио 

цену од 1.057.500,00 динара без ПДВ-а 

 

2. Dekel д.о.о. Предузеће за промет и услуге из Београд ул. Булевар 

деспота Стефана бр. 79, доставио је понуду број 158/2019 од 

26.11.2019. године и понудио  цену од 1.151.000,00 динара без 

ПДВ-а 

 

5. Најповољнија понуда 

 

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

прихватљива понуда  понуђача „ Салмонт „ Д.О.О. из Београда, ул. Стојана 

Аралице бр. 1, доставио је понуду број 2611/19 od 26.11.2019. године , заведене 

код наручиоца под бројем 3558 од 26.11.2019. године, дата у износу од 

1.057.500,00 динара без ПДВ-a, те предлаже директору избор наведене понуде 

као најповољније и да наведеном понуђачу додели уговор о предметној јавној 

набавци. Изабрани понуђач  не извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

Комисија потврђује да су се стекли услови за доделу уговора утврђени чланом 

107. став 3. Закона о јавним набавкама.  

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 „ Салмонт „ Д.О.О. из Београда, ул. Стојана Аралице бр. 1 по 

условима и ценама из понуде број 2611/19 од 26.11.2019. године. 

 

 



Наручилац ће ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет 

страни Наручиоца 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 објављивања ове 

одлуке на Порталу јавних набавки и на интерент страници Нарчиоца.     

за  Д и р е к т о р  

                                                                                        __________________ 

                                                                                          Милан Кончаревић 


