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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1391 од 15.06.2020.  
године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, бр. 1392 од 15.6.2020. године 
припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку мале вредности грађевинских радова на изградњи кућних гасних 
прикључака и проширењу уличне гасне мреже и грађевинских радова по позиву 

Наручиоца услед хитних интервенција због хаварија на гасној мрежи за 2020. годину 
ЈН бр. Ц1/20 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
Поглавље              Назив поглавља                                                                       Страна 
 
     I                 Општи подаци о јавној набавци                                                              3 
 
     II                Подаци о предмету јавне набавке                                                           4 
      
     III               Врсту, техничке карактеристике (спецификације),                              6 
                        квалитет, количину и опис добара 
 
     IV               Техничку документацију и планове                                                     12 
         
     V                Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.                             13 
                        75. и 76. Закона и упутство како се доказује 
                        испуњеност тих услова 
 
     VI              Упутство понуђачима како да сачине понуду                                      18 
 
     VII              Образац понуде                                                                                      27 
 
     VIII            Модел уговора                                                                                         36 
 
     IX              Образац трошкова припреме понуде                                                     40 
 
     X               Образац изјаве о независној понуди                                                      41 
 
     XI              Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде               42 

  поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 
                        заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити  
                        животне средине, као и да подизвођач гарантује да је ималац 
                        права интелектуалне својине 

 
 

                                                                                                  Укупан број страна - 39 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса “Ингас” ЈП Инђија 
Адреса: Инђија, Блок 63 објекат 14/II 
Интернет страница: www.ingas.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 
Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број  Ц1/20 је набавка радова – грађевинских радова на изградњи 
кућних гасних прикључака, проширењу уличне гасне мреже, санацији гасне мреже услед 
хаварија насталих деловањем трећих лица и отклањања истицања гаса уколико се исто 
открије редовном контролом гасне мреже, за потребе наручиоца у 2020-ој години, у складу 
са спецификацијом, која је саставни део ове конкурсне документације. 
 
4. Контакт лице 
Руководилац техничке службе 
Лице за контакт – Саша Дошен 
E-mail adresa: sasa.dosen.ingas@gmail.com 
Телефон/факс: 022/552 - 199  
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II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке 
  
Предмет јавне набавке број Ц1/20 je извођење грађевинских радова на изградњи кућних 
гасних прикључака, проширењу уличне гасне мреже и непредвиђених радова за потребе 
наручиоца у 2020-ој години, у складу са спецификацијом, која је саставни део ове конкурсне 
документације. 
Дистрибутивно подручје обухвата гасифицирано подручје општине Инђија које се састоји 
од 11 насељених места и две викенд зоне у пречнику од 35 км. Гасна мрежа ЈП Ингас се 
састоји од полиетиленске мреже притиска до 3 бар у дужини од око 300 км и челичне гасне 
мреже притиска  6 - 12  бар у дужини од  65 км.  
 
2. Рокови извођења радова  
 
Грађевински радови на изради кућних гасних прикључака, проширењу постојеће гасне 
мреже и интервенцијама на постојећој мрежи се одвијају сукцесивно у току календарске 
године у складу са захтевима наручиоца у следећим роковима :  
 
2.1.  Типски гасни прикључци  
 
Извођач је дужан да радове на ископу типских гасних прикључака  изводи тако да омогући 
Наручиоцу да изведе гасни прикључак код будућег потрошача у уговореном року од 15 
дана. По завршетку израде гасног прикључка Извођач је дужан да ров за гасни прикључак 
затрпа у року до највише 24 сата, а да радове на евентуалном бетонирању заврши у року до 
пет дана.   
 
2.2. Проширење постојеће гасне мреже на дистрибутивном подручју 
 
Радови на проширењу гасне мреже у циљу прикључења нових потрошача се изводе по 
потреби у току године, у складу са роковима за израду прикључка у делу места где нема 
изграђене гасне мреже. 
Извођач је дужан да почне са радовима на проширењу уличне гасне мреже у складу са 
достављеном динамиком радова Наручиоца и уговореним роковима за извођење нових 
гасних прикључака који се повезују на проширени део мреже.  
 
2.3. Измештање постојећег прикључног гасовода или делова уличне гасне мреже по захтеву потрошача  
 
На захтев потрошача за измештање гасног прикључка или дистрибутера за измештање 
делова уличне гасне мреже, Извођач је дужан да радове изведе у складу са оправданим 
захтевом Наручиоца, а да се при том испоштују сви задати рокови и не ремете предвиђени 
радови у делу где се мрежа измешта. 
 
2.4. Ископ рова ради хитне интервенције на гасоводу 
 
У случају хитних интервенција ( оштећење мреже са истицањем гаса ) до којих је дошло 
услед кварова изазваних дејством трећих лица, извођач је дужан да буде на лицу места у 
року од највише 60 минута, односно 120 минута уколико је истицање гаса претходно 
заустављено. Уколико се истицање гаса открије редовном контролом гасне мреже и у 
количини која не утиче на безбедност околних објеката,  рок за интервенцију је 24 часа од 
пријема налога за рад. 
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Извођач је дужан да достави број мобилног телефона за хитне интервенције на коме ће бити 
доступан у току 24 часа. Уколико се извођач не јави на позив у року од 30 минута 
Наручилац има право да ангажује другог извршиоца и трошкове интервенције фактурише на 
рачун извођача који је потписао Уговор.  
  
 
Назив и ознаке из ОРН - 45231000. 
 
 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована у партијама 
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III   ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА,МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ  ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.  
  

Грађевински радови на изради кућних и индивидуалних гасних прикључака, 
на проширењу уличне  гасне мреже и хитним интервенцијама на гасоводу 

 

 
 Предметни радови обухватају следеће: 
 
 А/ На кућним гасним и индивидуалним гасним  прикључцима за насеља: Инђија, Љуково, 
Јарковци, Нови Карловци, Крчедин, Нови и Стари Сланкамен, Марадик, Чортановци, 
Сланкаменачки Виногради, Марадички  Крст, насеље на дунавској обали Бешка и викенд 
зонама у Чортановцима и Старом Сланкамену.  

 
 
 
Р.Б. 

 
ОПИС РАДОВА 

 
Ј.М. 

 
КОЛ. 

1. Обележавање трасе радова гасне инсталације за кућне 
прикључке. Обрачун по метру обележеног рова. m 4.600,00 

2. Ископ рова димензије 30 x 85 цм са правилним одсецањем 
бочних страна планирањем дна рова са избацивањем земље 
на 1,0 м од ивице рова. Ров пре полагања цеви мора бити 
чист и обезбеђен по захтевима мера и нормативима заштите 
на раду. Обрачун по метру ископаног рова кућног 
прикључка . 

m 3.000,00 

 
 
 
3. 

Ископ радних рупа у земљи за израду кућних прикључака, 
Т спојева и слично димензија   
100 x 100 x 120 цм, са потпуним обезбеђењем и потребним 
упозорењем за кориснике улице. Обрачун по комаду 
ископане и обезбеђене рупе. 

ком. 400,00 

4. Подбушивање пешачких саобраћајница - тротоара за 
полагање гасне инсталације за кућне прикључке са 
формирањем радног рова (димензије ПЕ - цеви 25 и 32 мм). 
Обрачун по м подбушеног пролаза, а у димензијама 
тротоара који се подбушује. 

m 1000,00 

5. Разбијање бетона, асфалта или делова тротоара са 
различитим завршним обрадама на местима где је то 
неопходно за постављање гасне инсталације за кућне 
прикључке у ширини рова са враћањем у првобитно стање. 
За бетонске површине извести на збијеној подлози 
дебљином бетона мин. 10 цм од МБ-20 са пердашењем 
горње површине. Обрачун по м² разбијене и у првобитно 
стање враћене површине са свим потребним материјалом и 
радом, 

m² 30,00 

6. Затрпавање рова за кућне прикључке гасне инсталације 
растреситом земљом из ископа у слојевима са набијањем. 
Обрачун по м затрпаног рова. 

m 
3.000,00 
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Р.Б. 

 
ОПИС РАДОВА 

 
Ј.М. 

 
КОЛ. 

7. 
 
 

Затрпавање радних рупа за израду кућних прикључака и 
спојева растрешеном земљом из ископа без шута у 
слојевима са потребним набијањем. Код формирања цене 
одбити део који припада рову. Обрачун по комаду 
затрпаног дела разлике између рупе 100 x 100 x 120 цм и 
рова гасне инсталације. 

ком 400,00 

8. Израда шахтова за смештај секцијских гасних славина на 
ПЕ гасоводу. Шахтови се израђују на местима секцијских 
гасних славина на прикључном гасоводу од уличне мреже 
до МРС од бетона МБ20,унутрашњих димензија 
60x60цм,висина шахта је 40цм,дебљина зида је 15цм.Шахт 
је покривен металним ливеним поклопцем који обезбеђује 
Ј.П."Ингас". 

ком. 
 

1,00 

9. Набавка и уградња траке за упозорење која се поставља на 
40 цм изнад цеви гасне инсталације. На местима 
подбушивања трака се не уграђује. Трака је жуте боје са 
натписом "ОПАСНОСТ ГАСОВОД" окренута према врху 
рова. Обрачун по м уграђене траке. 

m 4.000,00 

10. Испорука и постављање типских ознака гасовода на 
местима повезивања кућног гасног прикључка са уличним 
гасним водом. Ознаке се састоје од бетонског стубића 15 x 
15 x 40 цм МБ20 са уграђеном месинганом плочицом на 
којој је натпис "ГАС" и одговарајућим стрелицама за 
ознаку правца, скретања и рачвања. На земљаним теренима 
стубић се са ознаком поставља укопавањем са набијањем 
око ознаке, а на осталим површинама у бетонирањем 
плочице са оријентацијом стрелице. 

ком. 130,00 

11. Провлачење полиетиленских цеви димензија ПЕ25,ПЕ32 и 
ПЕ40 

m 4.000,00 

12. Посебни манипулативни трошкови за извођење 
интервенција на гасној мрежи ван Инђије. Обрачун по 
комаду. 

ком. 1,00 

13. Преузимање ПЕ цеви из магацина Ј.П."Ингас" и транспорт 
до места уградње. 

m 4.000,00 
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Б/ На проширењу уличне полиетиленске и челичне гасне мреже, за насеља: Инђија, 
Љуково, Јарковци Нови Карловци, Крчедин, Нови и Стари Сланкамен, Чортановци, 
Марадик, Сланк. Виногради и  насеље на дунавској обали у Бешки 

 
 

Р.Б. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. 

1. Обележавање трасе рова гасне инсталације уличне гасне 
мреже. Обрачун по м обележеног рова. 

m 
2.500.00 

2. Ископ пробних шлицева са затрпавањем  дим.0,4x1,0м. m 10,00 
3. Ручни ископ рова 0,4 x 1,00 м. Обрачун по м ископаног 

рова уличне гасне мреже. 
m 

500,00 

4. Машински ископ рова дим.0,4x1,0м.Обрачун по м 
ископаног рова уличне гасне мреже.  

m  
1.000,00 

5. Машински ископ рова дим.0,4x1,2м.Обрачун по м 
ископаног рова уличне гасне мреже.  

m 
300,00 

6. Машински ископ рова дим.0,6x1,0м.Обрачун по м 
ископаног рова уличне гасне мреже.  

m 
200,00 

    7. Машински ископ рова разних димензија. Обрачун по м3 
ископаног рова уличне гасне мреже. m3 

50,00 

8. Ручно подбушивање до Ø 70. Обрачун по м подбушивања. m 1,00 
   9. Ручно подбушивање до Ø 100. Обрачун по м подбушивања. m 1,00 
   10. Машинско подбушивање:   

 дo  Ø 250  m 1,00 
11. Машинско затрпавање рова уличне гасне мреже    0,4 x 1,0 

растреситом земљом из ископа у слојевима са набијањем. 
Обрачун по м затрпаног рова. m 

1.000,00 

12. Машинско затрпавање рова уличне гасне мреже    0,4 x 1,2 
растреситом земљом из ископа у слојевима са набијањем. 
Обрачун по м затрпаног рова.  m 

300,00 

13. Машинско затрпавање рова уличне гасне мреже    0,6 x 
1,0м растреситом земљом из ископа у слојевима са 
набијањем. Обрачун по м затрпаног рова. m 

200,00 

14. Ручно затрпавање рова уличне гасне мреже    0,4 x 1,00 м 
растреситом земљом из ископа у слојевима са набијањем и 
остављањем хумке. Обрачун по м затрпаног рова. m 

500,00 

15. Разбијањем бетона, асфалта или делова тротоара и тргова 
са различитим завршним обрадама и враћањем у претходно 
стање. Обрачун по м² разбијене и  у претходно стање 
враћене површине са свим потребним материјалом и 
радом, мин. 10 цм дебљине. m² 

10,00 

16. Насипање подлоге од песка са испоруком истог. Обрачун 
по м³ уграђеног песка у ров. m3 

1,00 

17. Испорука и уградња, упозорне жуте траке. Обрачун по м 
уграђене траке у ров. m 

1.630,00 

18. Ископ радних рупа димензија 100 x 80 x 120 цм. Обрачун 
по м³ ископаног рова. m3 

1,00 

19. Затрпавање радних рупа димензија 100 x 80 x 120 цм. 
Обрачун по м³ затрпаног рова. m3 

1,00 
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Р.Б. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. 
20. Провлачање полиетиленске цеви сер С5 кроз припремљен 

отвор. Обрачун по м провучене цеви, димензија.  
 

 Ø 32 и Ø 40 m 1.700,00 
 Ø 63 цм m 600,00 
 Ø 90 цм m 300,00 
 Ø 110 цм m 30,00 
21. Испорука и постављање типских бетонских ознака 

гасовода. Обрачун по комаду уграђеног стубића. ком. 200,00 

Напомена: Понуду написати у једној варијанти, односно не издвајати посебно машински и 
ручни ископ.  
 

 
Р.Б. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. 
1. Рашчишћавање терена (сечење ниског растиња, пањева и 

сл.) на траси гасовода у ширини 2-3 м. Обрачун по м² 
прокрченог терена.   

 Ручно m² 1,00 
 Машински m² 1,00 
2. Одношење раскрченог растиња на депонију на растојању до 

5км. Обрачун по м². m² 
1,00 

3. Ручни ископ са затрпавањем  IV- категорија рова 0,4 x 0,85 
м. Обрачун по м ископаног рова. m 

1,00 

4. Ручни ископ са затрпавањем III - категорија рова 0,4 
x0,85м. Обрачун по м ископаног рова. m 

1,00 

5. Рад у режији. Обрачун по норма часу. час 1,00 
6. 
 

Ручни ископ радних рупа димензија 100x100 (и више)x120 
цм. Обрачун по м³ ископаног рова. m

2 
1,00 

7. Затрпавање радних рупа димензија 100 x 100 (и више)x120 
цм. Обрачун по м³ затрпаног рова m

2 
1,00 

8. Рад булдожера / багера по часу. Обрачун по часу рада. час 1,00 
9. Разбијање бетона д≥10цм,компресором.Обрачун по часу 

рада. час 
1,00 

10. Одвожење земље или шута на депонију до 5 км. m³ 1,00 
11. Ископ, довоз земље и хумуса камионом. Обрачун по м³. m³ 1,00 
12. Ручно планирање и равнање земље, припрема за сејање 

траве. Обрачун по м² испланиране површине. m² 
1,00 

13. Испорука камене дробине са набијањем. m3 1,00 
14. Машинско сечење бетона до д=20 цм. Обрачун по м. m 1,00 
15. Разбијање бетона до 20 цм. Обрачун по м2. m

2 1,00 
 
 
 
 
 

               Ц / Непредвиђени грађевински радови на извођењу кућних прикључака, индивидуалних  
                    прикључака и уличне гасне мреже 

                   Радови на хитним интервенцијама по захтеву Наручиоца и услед хаварија на  мрежи 
                   Остали радови на  изради индивидуалних прикључака 
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Р.Б. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. 
16. Демонтажа бехатон плоча, одлагање на место које одреди 

Инвеститор на растојању максимално 50м и поновна 
монтажа након интервенције. m² 

1,00 

17. Демонтажа бетонских ивичњака или ригола, одлагање на 
место које  одреди Инвеститор на растојању максимално 
50м и поновна монтажа након интервенције. m² 

1,00 

18. Трасирање и обележавање гасне мреже са назначеним  
местима укрштања са постојећим инсталацијама m 

 
1,00 

19. Набавка, насипање и набијање шљунка испод плоче МРС-е, 
тротоара и пешачке стазе. 
Обрачун по м2: m

2 
1,00 

20. Набавка материјала и бетонирање бетонске подне плоче  
бетоном МБ20. Подна плоча је дебљине 20цм ( са 
ојачањима по ивицама) и армирана арматурном мрежом Q-
138 (МАГ 500/560 ) у доњој зони. Горња површина плоче 
мора бити фино пердашена. У плочи оставити отворе за 
пролаз цеви гасовода ( или исте уградити при бетонирању 
плоче). 
Пре бетонирања, уградити анкере за везу плоче са 
металном 
" кућицом " као и усагласити радове на бетонирању са 
радовима на уземљењу  кућице. 
Обрачун по м2: m² 

1,00 

21. Набавка материјала и бетонирање тротоара око МРС као и 
прилазне пешачке стазе дебљине 10 цм,бетоном МБ 20. 
Горња површина бетона фино пердашена. На сваких 1,50 -
2,00 м у бетону тротоара (пес.стазе) предвидети слепе 
фугне. 
Обрачун по м2: m² 

1,00 

22. 
 

Обележавање бетонског  шахта и припрема терена. 
Обрачун по м2 : 

 
m

2 
 

1,00 
23. Бетонирање тампон слоја д = 5цм испод шахта " мршавим "  

бетоном МБ 20 са свом потребном оплатом.  
Обрачун по м2 : 

 
 
 
 

m
2 

 
 
 
 

1,00 
24. Бетонирање доње плоче и зидова шахта, дебљине 15цм 

водонепропусним бетоном марке МБ 20 са потребном 
оплатом. 

 
 

m
2 

 
 

1,00 
25. Набавка, сечење, чишћење, савијање и монтажа потребне 

мрежасте арматуре Q- 138 ( МАГ 500/560 ). 
Обрачун по кг : kg 

 
1,00 

26. Набавка и  уградња металних пењалица у зидове шахта. 
Обрачун по комаду уграђене пењалице. 

 
 

kом. 

 
 

1,00 
27. Набавка и уградња " Л" профила 50 / 50 / 5 мм у ивице 

шахта. 
У цену урачунати минизирање и бојење. 
Обрачун по м1: 

 
 
 

m 

 
 
 

1,00 
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Р.Б. ОПИС РАДОВА Ј.М. КОЛ. 
28. Бетонирање до 20 цм. Обрачун по м3. m3 1,00 
29. Набавка и уградња арматуре ГА, РА, МАГ. Обрачун по кг. 

уграђене арматуре. 
 

kg 
 

1,00 
30. Набавка и постављање траве у бусену  m

2 1,00 
 

 
 
 

 
Напомена: Све наведене количине су на годишњем нивоу а извођење радова је у складу са 
захтевима наручиоца сукцесивно у току 2020. године и 2021. године.   
 
 
- Место извршења:  
  Дистрибутивно подручје  ЈП Ингас Инђија 
 
- Евентуални додатни радови и сл.:  
  У предметној набавци нису предвиђени додатни радови.  
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IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  
  
 
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.  
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА  И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА   
 
1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:  
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 
тач. 4) Закона); 
4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 
набавке (чл. 75. ст. 1. тач.5 .) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине(чл. 75. ст. 2. 
Закона).  
 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  
Финансијски капацитет: 
-  да у периоду 6 месеци пре објављивања позива на порталу Јавних набавки рачун понуђача 
није био у блокади ни један дан,      
Пословни капацитет: 
-  ако располаже неопходним пословним капацитетом - да је понуђач у претходној години 
(2019. година) извео радове који су предмет јавне набавке у укупној вредности од најмање 
3.000.000,00 динара.  
Кадровски капацитет: 
- Да има најмање пет запослених радника. Једног  дипломираног грађевинског инжењера 
(лиценца 412,,, ) или грађевинског инжењера смер нискоградња са важећом лиценцом за 
одговорног извођача радова (лиценца 812.....), једног руковаоца грађевинским машинама – 
багеристу и једног возача са положеним возачким испитом Ц категорије. Уколико понуђач 
нема у радном односу грађевинског инжењера, дужан је да за лица са напред наведеним 
лиценцама достави уговор о ангажовању истих на пословима који су предмет ове јавне 
набавке.  
Технички капацитет:  
- да поседује следеће грађевинске машине и опрему: 

1. Универзална грађевинска машина (ровокопач) – ком.1 
2. Камион минималне носивости 5 т – ком.1 
3. Компресор са потребним прикључцима за разбијање бетона – ком.1 
4. Дизел електро агрегат за производњу монофазне и наизменичне струје-ком.1 
5. Гарнитура за подбушивање саобраћајница до максимално ø 400mm - ком.1 
6. Мешалица за бетон -ком.1 
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и 
услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко 
подизвођача. 
 
1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)  Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно.  
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА   
 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. став 1 тачке 1) до 4) и став 2. и чл. 76. Закона, дефинисане 
овом конкурсном документацијом, осим додатних услова за које је дужан да као доказ 
достави: 
- копије М-1 обрасца за најмање пет запослених, дипломе и лиценце за одговорног извођача 
радова и возачке дозволе за багеристу и возача „Ц“ категорије, или копију уговора за 
грађевинског инжењера  о ангажовању за одговорног извођача радова на пословима који су 
предмет јавне набавке. 
- за возила која се региструју копија саобраћајне дозволе или пописна листа основних 
средстава, а за остало изјава понуђача да поседује наведену опрему, оверена печатом и 
потписом овлашћеног лица.  
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
Лице уписано у регистар понуђача није у обавези  да доказује испуњеност обавезних услова. 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1 тачке 1) до 4) Закона. У 
том случају понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих 
или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези 
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци да је 
документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник понуђача, дајем следећу 
 

И З Ј А В У 
 
Понуђач _____________________________________________ ( назив понуђача) у поступку  
јавне набавке радова - грађевинских радова на изградњи кућних гасних прикључака и 
проширењу уличне гасне мреже за потребе наручиоца у 2020-ој години, у складу са 
спецификацијом, ЈН бр. Ц1/20, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове 
дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре; 
3) Понуђач jе измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије; 
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине; 
5) Понуђач испуњава додатне услове  
- у периоду 6 месеци пре објављивања позива на порталу Јавних набавки рачун понуђача 
није био у блокади ни један дан,      
- у 2019. години понуђач је извео радове који су предмет јавне набавке у укупној вредности 
већој од 3.000.000,00 динара, 
 - понуђач поседује тражене грађевинске машине и опрему, за које се не издаје саобраћајна 
дозвола.  
 
 
 
Место:_____________                                                                   Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 
као заступник подизвођача, дајем следећу 
 
 

И З Ј А В У 
 
 
Подизвођач _____________________________________________ ( назив подизвођача) у 
поступку јавне набавке радова - грађевинских радова на изградњи кућних гасних 
прикључака и проширењу уличне гасне мреже за потребе наручиоца у 2020-ој години, у 
складу са спецификацијом, ЈН бр. Ц1/20, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије; 
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине; 
5)  Подизвођач испуњава додатне услове  
- у периоду 6 месеци пре објављивања позива на порталу Јавних набавки рачун понуђача 
није био у блокади ни један дан,      
- у 2019. години понуђач је извео радове који су предмет јавне набавке у укупној вредности 
већој од 3.000.000,00 динара, 
 - понуђач поседује тражене грађевинске машине и опрему, за које се не издаје саобраћајна 
дозвола.  
 
 
Место:_____________                                                               Подизвођач: 
 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са  подизвођачем, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
 
На основу члана 17. став 1. наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак 
на српском језику а на основу става 3. понуђач подноси понуду на језику на којем је 
примљена конкурсна документација односно на српском језику.  
 
2. Начин на који понуда мора да буде сачињена 
 
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, Блок 63 објекат 14, са назнаком: ,,Понуда за 
јавну набавку грађевинских радова, ЈН Ц1/20. - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 25.06.2020. године до 12,00 
часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. Неблаговремену понуду ће по окончању поступка отварања вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи  попуњене, потписане и печатом оверене следеће обрасце: 
- Образац изјава понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке – члан  
  75. и члан 76. Закона 
- Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. и члана 76. Закона, уколико 
понуђач подноси понуду са подизвођачем 
- Образац понуде 
- Образац структуре понуђене цене 
- Модел уговора о набавци (попуњен, потписан и оверен) 
- Образац изјаве о самосталној понуди  
- Подаци о подизвођачу или учеснику у заједничкој понуди, уколико се понуђач  
  определи да понуду подноси са подизвођачем или као заједничку понуду, 
- Образац трошкова припреме понуде 
- Образац изјаве о независној понуди 
- Образац изјаве да је понуђач при састављању своје понуде поштовао обавезе које 
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да подизвођач гарантује да је ималац права интелектуалне својине 
- копије М-1 обрасца за најмање пет запослених, дипломе и лиценце за одговорног извођача 
радова и возачке дозволе за багеристу и возача „Ц“ категорије, или копију уговора за 
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грађевинског инжењера  о ангажовању за одговорног извођача радова на пословима који су 
предмет јавне набавке. 
 
- За возила која се региструју копија саобраћајне дозволе или пописна листа основних 
средстава, а за остало изјава понуђача да поседује наведену опрему, оверена печатом и 
потписом овлашћеног лица. 
   
3. Партије 
 
Предмет јавне набавке није обликован у више партија 
 
4.  Понуда са варијантама 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5.  Начин измене, допуне и опозива понуде. 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: : ЈП Ингас Инђија, Блок 63 
објекат 14, са назнаком: 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку грађевинских радова, ЈН бр Ц1/20- НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку грађевинских радова, ЈН бр Ц1/20- НЕ ОТВАРАТИ” 
 или 
Опозив понуде за јавну набавку грађевинских радова, ЈН бр Ц1/20- НЕ ОТВАРАТИ”  
или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку грађевинских радова, ЈН бр. Ц1/20 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести називи 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. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач  
 
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. 
У Обрасцу понуде (Образац 3. поглавље VI ове конкурсне документације), понуђач наводи 
на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као 
заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 
7.  Понуда са подизвођачем  
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 
3. поглавље VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, 
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.  
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Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 2 поглаваља VI ове конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. Заједничка понуда 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење  
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач.1. и 2. Закона и то 
податке о:  
- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће  
  заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 2 поглаваља VI ове конкурсне документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих зависи 
прихватљивост понуде 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок и услови плаћања : Рок плаћања је до 45 дана од дана извршења уговорне обавезе, 
односно испостављања исправно сачињеног грађевинског дневника којим су потврђени 
изведени радови, овереног грађевинског дневника од стране овлашћеног лица и исправно 
испостављеног рачуна.   
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.  
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9.2. Захтеви у погледу рока почетка извођења радова  
 
Рок почетка извођења радова – у хитним случајевима одмах односно највише 60 минута 
уколико постоји истицање гаса или највише 120 минута, уколико је истицање гаса 
предходно заустављено, за израду кућних гасних прикључака и проширења или измештања 
уличне гасне мреже у договору и према потребама Наручиоца и у складу са неопходном 
динамиком извођења радова.  
 
9.3. Захтеви у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуда, понуда се одбија. 
 
9.4. Место извршења радова:   
Дистрибутивно подручје ЈП Ингаса Инђија   
 
9.5. Гарантни рок за радове  
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца од дана изведених радова. 
 
10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност ,са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, 
сматраће се да је иста дата без ПДВ.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Промена цена се може вршити након закључења овог Уговора само из објективних разлога, 
услед промена цена и услова на тржишту, о чему сагласност даје Наручилац. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови, сходно Обрасцу 
структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације.  
Наручилац ће обезбедити да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене као и 
да ће са дужном пажњом проверити квалитет предмета јавне набавке.  
 
11. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби 
територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 
исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној 
набавци 
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде, 11000 Београд, ул. Саве Машковића бр. 3-5 www.poreskauprava.gov.rs  
 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, 
11000 Београд, ул. Руже Јовановића бр. 27 а www.sepa.gov.rs и у Министарству енергетике, 
развоја и заштите животне средине, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26 www.merz.gov.rs   
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Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике, 11000 Београд, ул. Немањина бр.10 www.minrzs.gov.rs  
 
12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима  
обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:  
- не тражи се 
 
13. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 
располагање, укључујући и њихове подизвођаче 
 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима 
садржане у понуди које је као такве у складу са законом понуђач означио у понуди, одбије 
давање информација које би занчиле повреду поверљивости података добијних у понуди, 
чува као половну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим 
понудама до отварања понуда.  
Наручилац ће као поверљив третирати она документа која у горњем десном углу садрже 
назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, 
поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена 
ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису 
озанчени на наведени начин.  
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.  
 
14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу ЈП Ингас Инђија, 
Блок 63 објекат 14/II, електронске поште e-mail ingasjp@gmail.com или факсом на број 
022/552- 199) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 
припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. Ц1/20”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона  и то: 
 - путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на 
Порталу јавних набавки или на својој интернет страници,   
 -  ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 
понуђача путем електронске поште, страна која је извршуила достављање дужна је да од 
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друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 
дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  
15. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача 
односно његовог подизвођача 
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 
додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума. 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “Најнижа понуђена 
цена”. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.  
 
17. Елементи критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 
додељује уговор и методологија за доделу пондера  за сваки елемент критеријума 
 
Уколико две или више понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи  гарантни рок за радове. У случају 
истог гарантног рока, као најповољнија биће изабрана она понуда понуђача који је понудио 
краћи рок извођења радова. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента 
критеријума није могуће донети пдлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
оном понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које једнаку најнижу понуђену цену исти 
гарантни рок и исти рок извођења радова. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 
папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију 
одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити 
додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба.  
 
18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 
  
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да 
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац 10 поглавља VI ове 
конкурсне документације). 
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19. Начин и рок подношења захтева за заштиту права са упутством о уплати таксе из 
члан 156. Закона 
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име, које има интерес за доделу уговора у конкретном 
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања 
наручиоца противно одредбама овог Закона.   
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак 
захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев 
за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 
ingasjp@gmail.com или факсом на број 022/552-199, или препорученом пошиљком са 
повратницом.  
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за 
заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 
дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази 
до застоја рока за подношење понуда. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње 
које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из 
претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка 
јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од 
дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.   
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
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Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
120.000,00 динара (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, сврха: 
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет 
Републике Србије).  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 
динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 
динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је 
та вредност већа од 120.000.000 динара. 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави 
поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју 
ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа 
од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако 
је та вредност већа од 120.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. Закона. 
 
20. Рок у којем ће уговор бити закључен 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 
10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У 
случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из претходног става,  
понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не 
може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за 
заштиту права.  
Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац 
може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
21. Вишкови и мањкови радова 
 
У складу са Посебним узансама о грађењу („Службени лист СФРЈ“, бр. 18/77) понуђач се 
обавезује да све вишкове изведе по уговореним јединичним ценама, уз сагласност 
Наручиоца и закључење уговора о наканданим радовима. Понуђач је обавезан да најкасније 
до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко Надзорног органа, преглед вишкова и 
мањкова радова са количинама и уговореним јединичним ценама. Надзорни орган је у 
обавези да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са 
детаљним образложењем Наручиоцу на усвајање, најкасније у року од 10 дана од дана 
пријема. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, са 
Наручиоцем ће се закључити уговор о накнадним радовима, а пре коначног обрачуна, 
односно испостављнања окончане ситуације.  
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22. Измена уговора  
 
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне 
набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о 
јавним набавкама. У складу са чланом 115. став 2. Закона, након закључења уговора о јавној 
набавци, наручилац ће дозволити промену битних елемената уговора и то рока извршења и 
међурокова, искључиво из разлога који су дефинисани у Моделу уговора. У наведеним 
случајевима Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са 
Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу 
јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији. 
 
23. Накнада за коришћење патената  
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права  
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

ПОНУДА 
бр. ___________ од _______ 2020. године, 

за јавну набавку грађевинских радова на изградњи кућних гасних прикључака,  
проширењу уличне гасне мреже и хитне интервенције на гасоводима за 2020-у 
годину, у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН Ц1/20 

 
 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив понуђача 
 

 

Адреса понуђача  
Матични број понуђача  
Порески идентификациони број (ПИБ)  
Име особе за контакт  
Електронска адреса понуђача (е-маил)  

Телефон  
Телефакс  
Број рачуна понуђача и назив банке 
 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 
2. ПОНУДУ ПОДНОСИ 
 
А) САМОСТАЛНО  
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  
 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке 
понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
    
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 Адреса:   
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт  
 Процена укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 
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2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 Адреса:   
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт  
 Процена укупне вредности набавке 

коју ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
    
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:   
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт  
    
2) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:   
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт  
    
3) 

Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 Адреса:   
 Матични број:  
 Порески идентификациони број:  
 Име особе за контакт  
 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку  понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког поуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
Предмет јавне набавке мале вредности број  Ц1/20 је набавка грађевинских радова на 
изградњи кућних гасних прикључака и проширењу уличне гасне мреже за 2020-у годину,  
према оквирним количинама за 2020-у годину, из спецификације. 
 

  Грађевински радови на изради кућних и индивидуалних гасних прикључака, 
  на проширењу уличне  гасне мреже и хитним интервенцијама на гасоводу 
 
Предметни радови обухватају следеће: 
 
А/ На кућним гасним и индивидуалним гасним  прикључцима за насеља: Инђија, 
Љуково, Јарковци, Нови Карловци, Крчедин, Нови и Стари Сланкамен, Марадик, Чортановци, 
Сланкаменачки Виногради, Марадички  Крст, насеље на дунавској обали Бешка и викенд 
зонама у Чортановцима и Старом Сланкамену.  

 

 

 
Напомена: Све наведене количине су на годишњем нивоу а извођење радова је у складу са 
захтевима наручиоца сукцесивно у току године.  
 
У складу са вашим Позивом  за слање  понуда бр. 1443 од 17.06.2020. године достављамо 
вам понуду за извршење следећих услуга: 
 
 
Р.Б. 

 
ОПИС РАДОВА 

 
Ј.М. 

 
КОЛ. 

 
ЈЕД.ЦЕНА 

 
УКУПНА 
ЦЕНА 

1. Обележавање трасе радова гасне инсталације за 
кућне прикључке. Обрачун по метру обележеног 
рова. m 4.600,00 

  

2. Ископ рова димензије 30 x 85 цм са правилним 
одсецањем бочних страна планирањем дна рова са 
избацивањем земље на 1,0 м од ивице рова. Ров пре 
полагања цеви мора бити чист и обезбеђен по 
захтевима мера и нормативима заштите на раду. 
Обрачун по метру ископаног рова кућног 
прикључка . m 3.000,00 

  

 
 
 
3. 

Ископ радних рупа у земљи за израду кућних 
прикључака, Т спојева и слично димензија   
100 x 100 x 120 цм, са потпуним обезбеђењем и 
потребним упозорењем за кориснике улице. 
Обрачун по комаду ископане и обезбеђене рупе. ком 400,00 

  

4. Подбушивање пешачких саобраћајница - тротоара 
за полагање гасне инсталације за кућне прикључке 
са формирањем радног рова (димензије ПЕ - цеви 
25 и 32 мм). Обрачун по м подбушеног пролаза, а у 
димензијама тротоара који се подбушује. m 1.000,00 

  

5. Разбијање бетона, асфалта или делова тротоара са 
различитим завршним обрадама на местима где је 
то неопходно за постављање гасне инсталације за 
кућне прикључке у ширини рова са враћањем у 
првобитно стање. За бетонске површине извести на 
збијеној подлози дебљином бетона мин. 10 цм од 
МБ-20 са пердашењем горње површине. Обрачун по 
м² разбијене и у првобитно стање враћене површине 
са свим потребним материјалом и радом, m² 30,00 
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Р.Б. ОПИС РАДОВА Ј.M. КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНА 

ЦЕНА 
6. Затрпавање рова за кућне прикључке гасне 

инсталације растреситом земљом из ископа у 
слојевима са набијањем. Обрачун по м затрпаног 
рова. m 3.000,00 

  

7. Затрпавање радних рупа за израду кућних 
прикључака и спојева растрешеном земљом из 
ископа без шута у слојевима са потребним 
набијањем. Код формирања цене одбити део који 
припада рову. Обрачун по комаду затрпаног дела 
разлике између рупе 100 x 100 x 120 цм и рова гасне 
инсталације. коm. 400,00 

  

8. Израда шахтова за смештај секцијских гасних 
славина на ПЕ гасоводу. Шахтови се израђују на 
местима секцијских гасних славина на прикључном 
гасоводу од уличне мреже до МРС од бетона 
МБ20,унутрашњих димензија 60x60цм,висина 
шахта је 40цм,дебљина зида је 15цм.Шахт је 
покривен металним ливеним поклопцем који 
обезбеђује Ј.П."Ингас". коm. 

 
1,00 

  

9. Набавка и уградња траке за упозорење која се 
поставља на 40 цм изнад цеви гасне инсталације. На 
местима подбушивања трака се не уграђује. Трака је 
жуте боје са натписом "ОПАСНОСТ ГАСОВОД" 
окренута према врху рова. Обрачун по м уграђене 
траке. m 4,000.00 

  

10. Испорука и постављање типских ознака гасовода на 
местима повезивања кућног гасног прикључка са 
уличним гасним водом. Ознаке се састоје од 
бетонског стубића 15 x 15 с 40 цм МБ20 са 
уграђеном месинганом плочицом на којој је натпис 
"ГАС" и одговарајућим стрелицама за ознаку 
правца, скретања и рачвања. На земљаним теренима 
стубић се са ознаком поставља укопавањем са 
набијањем око ознаке, а на осталим површинама у 
бетонирањем плочице са оријентацијом стрелице. коm. 130.00 

  

11. Провлачење полиетиленских цеви димензија 
ПЕ25,ПЕ32 и ПЕ40 m 4.000,00  

 

12. Посебни манипулативни трошкови за извођење 
интервенција на гасној мрежи ван Инђије. Обрачун 
по комаду. коm. 

                       
1.00  

 

13. Преузимање ПЕ цеви из магацина Ј.П."Ингас" и 
транспорт до места уградње. m 4.000,00  

 

 
  

УКУПНО : 
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Б/  На проширењу уличне полиетиленске и челичне гасне mреже, за насеља: Инђија, Љуково, Јарковци Нови 
Карловци, Крчедин, Нови и Стари Сланкаmен, Чортановци, Mарадик, Сланк. Виногради и  насеље на дунавској 
обали у Бешки 

 
Р.Б. ОПИС РАДОВА Ј.M. КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНА 

ЦЕНА 
1. Обележавање трасе рова гасне инсталације уличне 

гасне мреже. Обрачун по м обележеног рова. m 2,500.00 
  

2. Ископ пробних шлицева са затрпавањем  
дим.0,4x1,0м. m   10.00 

  

3. Ручни ископ рова 0,4 x 1,00 м. Обрачун по м 
ископаног рова уличне гасне мреже. m 500.00 

  

4. Машински ископ рова дим.0,4x1,0м.Обрачун по м 
ископаног рова уличне гасне мреже.  m 

             
 1.000.00 

  

5. Машински ископ рова дим.0,4x1,2м.Обрачун по м 
ископаног рова уличне гасне мреже.  m 300.00 

  

6. Машински ископ рова дим.0,6x1,0м.Обрачун по м 
ископаног рова уличне гасне мреже.  m 200.00 

  

    7. Машински ископ рова разних димензија. Обрачун 
по м3 ископаног рова уличне гасне мреже. m3 50,00 

  

8. Ручно подбушивање до Ø 70. Обрачун по м 
подбушивања. m 1.00 

 
 

   9. Ручно подбушивање до Ø 100. Обрачун по м 
подбушивања. m 1.00 

  

   10. Машинско подбушивање:     
 

до  Ø 250  
   m 
 

1.00   

11. Машинско затрпавање рова уличне гасне мреже    
0,4 x 1,0 растреситом земљом из ископа у слојевима 
са набијањем. Обрачун по м затрпаног рова. m 1.000.00  

 

12. Машинско затрпавање рова уличне гасне мреже   
0,4 x 1,2 растреситом земљом из ископа у слојевима 
са набијањем. Обрачун по м затрпаног рова.  m 300.00  

 

13. Машинско затрпавање рова уличне гасне мреже    
0,6 x 1,0м растреситом земљом из ископа у 
слојевима са набијањем. Обрачун по м затрпаног 
рова.  m 200.00  

 

14. Ручно затрпавање рова уличне гасне мреже    0,4 x 
1,00 м растреситом земљом из ископа у слојевима 
са набијањем и остављањем хумке. Обрачун по м 
затрпаног рова. m 500.00 

  

15. Разбијањем бетона, асфалта или делова тротоара и 
тргова са различитим завршним обрадама и 
враћањем у претходно стање. Обрачун по м² 
разбијене и  у претходно стање враћене површине 
са свим потребним материјалом и радом, мин. 10 
цм дебљине. m² 10.00 

  

16. Насипање подлоге од песка са испоруком истог. 
Обрачун по м³ уграђеног песка у ров. m³ 1.00 

  

17. Испорука и уградња, упозорне жуте траке. Обрачун 
по м уграђене траке у ров. m 1.630.00 

  

18. Ископ радних рупа димензија 100 x 80 x 120 цм. 
Обрачун по м³ ископаног рова. m³ 1.00 

  

19. Затрпавање радних рупа димензија 100 x 80 x 120 
цм. Обрачун по м³ затрпаног рова. m³ 1.00 
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Р.Б. ОПИС РАДОВА Ј.M. КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНА 
ЦЕНА 

20. Провлачање полиетиленске цеви сер С5 кроз 
припремљен отвор. Обрачун по м провучене цеви, 
димензија.   

  

 Ø 32 и Ø 40 m 1.700.00   
 Ø 63 цм m 600.00   
 Ø 90 цм m 300.00   
 Ø 110 цм m 30.00   
21. Испорука и постављање типских бетонских ознака 

гасовода. Обрачун по ком уграђеног стубића. коm 200.00 
  

  
УКУПНО : 
   

  

Напомена: Понуду написати у једној варијанти, односно не издвајати посебно машински и 
ручни ископ.  
 

               Ц / Непредвиђени грађевински радови на извођењу кућних прикључака, индивидуалних  
                    прикључака и уличне гасне mреже 
                   Радови на хитниm интервенцијаmа по захтеву Наручиоца и услед хаварија на  mрежи 
                   Остали радови на  изради индивидуалних прикључака 
 
Р.Б. ОПИС РАДОВА Ј.M. КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНА 

ЦЕНА 
1. Рашчишћавање терена (сечење ниског растиња, 

пањева и сл.) на траси гасовода у ширини 2-3 м. 
Обрачун по м² прокрченог терена.     

 Ручно m² 1.00   
 Машински m² 1.00   
2. Одношење раскрченог растиња на депонију на 

растојању до 5км. Обрачун по м². m² 1.00 
  

3. Ручни ископ са затрпавањем  ИВ- категорија рова 
0,4 x 0,85 м. Обрачун по м ископаног рова. m 1.00 

  

4. Ручни ископ са затрпавањем ИИИ - категорија рова 
0,4 x0,85м. Обрачун по м ископаног рова. m 1.00 

  

5. Рад у режији. Обрачун по норма часу. час 1.00   
6. 
 

Ручни ископ радних рупа димензија 100x100 (и 
више)x120 цм. Обрачун по м³ ископаног рова. m² 1.00 

  

7. Затрпавање радних рупа димензија 100 x 100 (и 
више)x120 цм. Обрачун по м³ затрпаног рова m² 1.00 

  

8. Рад булдожера / багера по часу. Обрачун по часу 
рада. час 1.00 

  

9. Разбијање бетона д≥10цм,компресором.Обрачун по 
часу рада. час 1.00 

  

10. Одвожење земље или шута на депонију до 5 км. m³ 1.00   
11. Ископ, довоз земље и хумуса камионом. Обрачун по 

м³. m³ 1.00 
  

12. Ручно планирање и равнање земље, припрема за 
сејање траве. Обрачун по м² испланиране површине. m² 1.00 

  

13. Испорука камене дробине са набијањем. m³ 1.00   
14. Машинско сечење бетона до д=20 цм. Обрачун по 

м. m 1.00 
  

15. Разбијање бетона до 20 цм. Обрачун по м2. m² 1.00   
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Р.Б. ОПИС РАДОВА Ј.M. КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНА 

ЦЕНА 
16. Демонтажа бехатон плоча, одлагање на место које 

одреди Инвеститор на растојању максимално 50м и 
поновна монтажа након интервенције. m² 1.00 

  

17. Демонтажа бетонских ивичњака или ригола, 
одлагање на место које  одреди Инвеститор на 
растојању максимално 50м и поновна монтажа 
након интервенције. 
 m² 1.00 

  

18. Трасирање и обележавање гасне мреже са 
назначеним  местима укрштања са постојећим 
инсталацијама m 

                          
        1.00 

  

19. Набавка, насипање и набијање шљунка испод плоче 
МРС-е, тротоара и пешачке стазе. 
Обрачун по м2: m² 1.00 

  

20. Набавка материјала и бетонирање бетонске подне 
плоче  бетоном МБ20. Подна плоча је дебљине 20цм 
( са ојачањима по ивицама) и армирана арматурном 
мрежом Q-138 (МАГ 500/560 ) у доњој зони. Горња 
површина плоче мора бити фино пердашена. У 
плочи оставити отворе за пролаз цеви гасовода ( 
или исте уградити при бетонирању плоче). 
Пре бетонирања, уградити анкере за везу плоче са 
металном 
" кућицом " као и усагласити радове на бетонирању 
са радовима на уземљењу  кућице. 
Обрачун по м2: m² 

                      
1.00 

  

21. Набавка материјала и бетонирање тротоара око 
МРС као и прилазне пешачке стазе дебљине 10 
цм,бетоном МБ 20. Горња површина бетона фино 
пердашена. На сваких 1,50 -2,00 м у бетону 
тротоара (пес.стазе) предвидети слепе фугне. 
Обрачун по м2: m² 

        
1.00 

  

22. 
 

Обележавање бетонског  шахта и припрема терена. 
Обрачун по м2 : 

 
m2 

 
 1.00 

  

23. Бетонирање тампон слоја д = 5цм испод шахта " 
мршавим "  
бетоном МБ 20 са свом потребном оплатом.  
Обрачун по м2 : 

 
 
 
 

m² 

 
 
 
 

1.00 

  

24. Бетонирање доње плоче и зидова шахта, дебљине 
15цм водонепропусним бетоном марке МБ 20 са 
потребном оплатом. 

 
 

m² 

 
 

1.00 

  

25. Набавка, сечење, чишћење, савијање и монтажа 
потребне мрежасте 
арматуре Q- 138 ( МАГ 500/560 ). 
Обрачун по кг : кг 

         
  1.00 

  

26. Набавка и  уградња металних пењалица у зидове 
шахта. 
Обрачун по комаду уграђене пењалице. 

 
 

коm 

 
 

1.00 

  

27. Набавка и уградња " Л" профила 50 / 50 / 5 мм у 
ивице шахта. 
У цену урачунати минизирање и бојење. 
Обрачун по м1: 

 
 
 

m1 

 
 
 

1.00 
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Р.Б. ОПИС РАДОВА Ј.M. КОЛ. ЈЕД.ЦЕНА УКУПНА 
ЦЕНА 

28. Бетонирање до 20 cm. Обрачун по m3. m3 1,00   
29. Набавка и уградња арmатуре ГА, РА, МАГ. 

Обрачун по кг. уграђене арmатуре. 
 

кг 
 

1,00 
  

30. Набавка и постављање траве у бусену  m2 1,00   
 

 
УКУПНО : 
   

 
Напоmена: Све наведене количине су на годишњеm нивоу а извођење радова је у складу са 
захтевиmа наручиоца сукцесивно у току године.  
 
 
                                ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА : 
 

А/ Кућни гасни прикључци  .................................................................___________________ 

Б/ Проширење уличне полиетиленске гасне mреже ........................___________________ 

Ц/ Непредвиђени грађевински радови ...............................................___________________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                        

У К У П НО : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
- Mесто извршења:  
  Дистрибутивно подручје  ЈП Ингас Инђија 
 
- Евентуалне додатне услуге и сл.:  
  У предметној набавци нису предвиђене додатне услуге. 
 
  
  
 
Р.б. 

Позиција из спецификације 
грађ. радова   

               Укупан  износ 
                        дин. 

1. А.  
2. Б.  
3. Ц.  
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Саставни део ове понуде су јединичне цене из спецификације грађевинских радова, дате у 
прилогу ове понуде. 
Цене су дате без пореза на додату вредност. 
 
Укупна цена без ПДВ, са свим зависним 
трошковима: 

 

Укупна цена са ПДВ, са свим зависним 
трошковима: 

 

Рок почетка извођења радова :  

А) Излазак на хитну интервенцију са 
истицањем гаса   

 

Б) Излазак на хитну интервенцију без 
истицања гаса  

 

Гарантни рок за радове :  
Рок важења понуде :  
Начин давања понуде: самостално са подизвођачем група 

понуђача 
(заједн. 
понуда) 

 
 
 
      Датум                                                                                Понуђач 
                                                   M.П. 
_____________                                                              __________________ 
 
 
Напоmене : Образац понуде понуђач mора да попуни, овери печатоm и потпише, чиmе 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача mоже да се определи да образац понуде потписују и 
печатоm оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача mоже да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатоm оверити образац понуде. 
Уколико је предmет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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VIII MОДЕЛ УГОВОРА 

 
 
 

У  Г  О  В  О  Р 
о набавци грађевинских радова 

 
закључен дана  __________  године, у Инђији, између: 
 
1. Јавног предузећа за дистрибуцију природног гаса Ингас из Инђије,  
Блок 63 објекат 14/2, ПИБ: 100527313, матични број: 08190135 
Број рачуна: 205-1160099-21код Комерцијалне банке  
кога заступа директор Милан Кончаревић   
(у даљем тексту: Наручилац), 
и 
2. ___________________ из _______________,  
ул. ______________________ бр. ___, ПИБ___________, матични број_____________ 
број рачуна: ________________ код банке ________________________ 
кога заступа __________________________________ 
(у даљем тескту: Извођач радова),  
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују:  
 - да је Наручилац на основу члана 39., 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: 
Закон), на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана 
17.06.2020. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности грађевинских радова на 
изградњи кућних гасних прикључака и проширењу уличне гасне мреже за 2020-у годину и 
2021. годину,  према оквирним количинама  из спецификације, број Ц1/20;  
 - да је Извођач радова дана _________ 2020. године (попуњава Наручилац), доставио 
понуду број: ______________, (попуњава Наручилац) која у потпуности испуњава захтеве 
Наручиоца и саставни је део уговора;  
 - да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Извођача радова 
и  Одлуке о избору најповољније понуде број: _____________ од ______________. 2020.   
године, (попуњава Наручилац), изабрао Извођача радова за извођење радова.  
 

Члан 2. 
Предмет овог уговора је извођење грађевинских радова за време трајања овог уговора, који 
се односе на уговоре на изради кућних гасних прикључака склопљене у периоду трајања 
уговора о извођењу грађевинских радоваи раније, проширењу уличне гасне мреже, изради 
индивидуалних гасних прикључака, санацији гасне мреже услед хаварија насталих 
деловањем трећих лица (хитне интервенције) и отклањања истицања гаса уколико се исто 
открије редовном контролом гасне мреже у насељима где наручилац врши дистрибуцију 
гаса, како је наведено у понуди Извођача радова бр. : _____________   од: 
_____________.2020. године (у даљем тексту: понуда).          
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Члан 3. 
За извођење радова по понуди Извођача радова бр.  _________  од  _________ 2020. године 
уговара се укупна цена  у износу од : _____________  динара, без обрачунатог пореза на 
додату вредност, односно у износу од : ______________ динара, са обрачунатим порезом на 
додату вредност. 
Обзиром на уговорено сукцесивно извођење радова из понуде, уговореном ценом из 
претходног члана сматрају се и јединичне цене из попуњене спецификације која је саставни 
део понуде Извођача радова. Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати  
током реализације овог уговора. Ако Извођач предметне радове фактурише по већим ценама 
него у понуди, сматраће се да је овај уговор раскинут.  
 

Члан 4. 
Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог уговора, изведе стручно и 
квалитетно у складу са понудом и конкурсном документацијом, нормативима, стандардима 
и техничким прописима који важе за ову врсту радова, сопственом опремом, алатом и 
радном снагом и да по завршетку радова изведене радове достави Наручиоцу.  
 

Члан 5. 
 
Количине радова из понуде и конкурсне документације су оквирне, а стварне количине 
зависиће од захтева потрошача гаса. Наручилац се обавезује да ће за све радове који су 
предмет овог уговора у 2020. години и 2021. години обавештавати извођача радова 
благовремено.   

Члан 6. 
 
Грађевински радови на изради кућних гасних прикључака, проширењу постојеће гасне 
мреже и интервенцијама на постојећој мрежи се одвијају сукцесивно у току календарске 
године у складу са захтевима наручиоца.  
Извођач радова је дужан да радове на ископу типских гасних прикључака  изводи тако да 
омогући Наручиоцу да изведе гасни прикључак код будућег потрошача у уговореном року 
од 15 дана. По завршетку израде гасног прикључка Извођач је дужан да ров за гасни 
прикључак затрпа у року до највише 24 сата, а да радове на евентуалном бетонирању заврши 
у року до пет дана.   
Радови на проширењу гасне мреже у циљу прикључења нових потрошача се изводе по 
потреби у току године, у складу са роковима за израду прикључка у делу места где нема 
изграђене гасне мреже. 
Извођач је дужан да почне са радовима на проширењу уличне гасне мреже у складу са 
достављеном динамиком радова Наручиоца и уговореним роковима за извођење нових 
гасних прикључака који се повезују на проширени део мреже.  
На захтев потрошача за измештање гасног прикључка или дистрибутера за измештање 
делова уличне гасне мреже, Извођач је дужан да радове изведе у складу са оправданим 
захтевом Наручиоца, а да се при том испоштују сви задати рокови и не ремете предвиђени 
радови у делу где се мрежа измешта. 
 

Члан 7. 
У случају хитне интервенције на гасоводном систему Наручиоца, Извођач радова је дужан 
да обезбеди долазак екипе за извођење радова на терен  одмах,  односно највише у року  60 
мин. уколико постоји истицање гаса или  у року до 120 мин. уколико је истицање гаса 
предходно заустављено, без обзира да ли се ради на дан државног празника, суботом, 
недељом или радним даном, и то у току свих 24 часа дневно. Извођач је дужан да достави 
Наручиоцу мобилни број телефона на коме ће бити доступан 24 часа дневно током целе 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН Ц1/20 .......          38/42 

године. Уколико се истицање гаса открије редовном контролом гасне мреже и у количини 
која не утиче на безбедност околних објеката,  рок за интервенцију је 24 часа од пријема 
налога за рад. 
У случају непоштавања горе наведених рокова или неодазивања на позив, Наручилац 
задржава право раскида уговора са извођачем  и наплату  свих трошкова  насталих услед 
неизвршавања обавеза Извођача. 
 

Члан 8. 
У случају да Извођач радова не може да изведе радове који су предмет овог уговора, или не 
може да их изведе у уговореном року, дужан је хитно писменим путем да о томе обавести 
Наручиоца.  
Уколико радове који су предмет овог уговора Извођач радова својом кривицом не изведе у 
договореном року из члана 6. и члана 7. овог уговора, а није у питању виша сила, или 
неоправдано касни у извршењу радова, Извођач радова се обавезује да Наручиоцу плати 
уговорну казну у висини од 0,2 % ( процента ) од укупне вредности уговорених радова, за 
сваки дан кашњења с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 5 %                    
( процента) укупне вредности уговорених радова.  
Делимично извршење уговорних обавеза, односно предаја дела уговорених радова у 
предвиђеном року не искључује обавезу Извођача радова да плати уговорну казну.  
 

Члан 9. 
Извођач радова је дужан да радове изведе у свему према техничким прописима из области 
грађевинарства, гасификације и према захтевима Наручиоца из конкурсне документације. 
 
 Члан 10.  
Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор у следећим случајевима : 
 
- ако се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач неоправдано касни са 
извођењем радова или ако не поступи по конкретним налозима Наручиоца о хитној 
интервенцији, 
- ако не изводи радове у складу са техничком документацијом Наручиоца, 
- ако радови које изводи Извођач не одговарају прописима и стандардима за уговорену врсту 
радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора, 
- ако из неоправданих разлога прекине са извођењем радова, 
- ако Извођач не изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором, 
Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор и у случају недостатка средстава  
за његову реализацију или других оправданих разлога који се нису могли предвидети у 
тренутку спровођења јавне набавке из члана 1. овог уговора. 
Уколико дође до раскида уговора пре завршетка свих радова чије извођење је предмет,  
заједничка комисији, а сачиниће записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој  
вредности у складу са овим уговором. 
Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се  
другој уговорној страни. У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове 
обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда комплетну градилишну и другу 
документацију.  
У случају раскида овог уговора изазваног кривицом Извођача, сву штету која настане 
раскидом уговора сноси Извођач. 

Члан 11. 
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, 
Извођач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца. 
Извођач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова 
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без писане сагласности стручног надзора односно коначне сагласности Наручиоца. 
Наручилац неће платити цену вишка радова за чије извођење не постоји писана сагласност 
Наручиоца.  

Члан 12. 
Накнадни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису 
обухваћени, а који се морају извести. Извођач нема права на извођење накнадних радова као 
радова који нису уговорени и нису нужни за испуњеност уговора. Уколико се током 
извођења уговорених радова појави потреба за извођењем накнадних радова, Извођач је 
дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца. Накнадни 
радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.  
Извођач нема права на извођење накнадних радова без претходно закљученог уговора о 
извођењу накнадних радова. Закључењем уговора о извођењу накнадних радова из 
претходног става Извођач стиче право на наплату накнадних радова, који нису уговорени 
овим уговором. Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи. 
Наручилац је дужан да извођење непредвиђених радова уступи извођачу, а трећем лицу их 
може уступити уколико извођач одбије да их изведе или није у могућности да их изведе 
уопште  или благовремено.  

Члан 13. 
За предметне радове из члана 2. и 7. овог уговора уговорне стране ће примењивати 
јединичне цене из понуде извођача радова. 
 

Члан 14. 
Плаћање изведених радова Наручилац ће извршити на рачун Извођача радова у року 45 дана 
од дана испостављања исправно сачињеног грађевинског дневника којим су потврђени 
радови у складу са уговорм и захтевом наручиоца, овереног грађевинског дневника од  
стране овлашћеног лица именованог ос стране Наручиоца а по рачуну Извођача радова.  
Извођач радова се обавезује да за изведене радове достави рачун са обрачуном изведених 
радова сваког 1-ог у месецу, за предходни месец.  

Члан 15. 
Извођач радова даје гарантни рок за изведене радове из члана 2. и 6. овог уговора који не 
може бити краћи од 24 месеца од дана изведених радова. Извођач радова се обавезује да у 
току гарантног периода отклони све недостатке, о свом трошку, у року од 5 ( пет ) дана од 
дана пријема позива Наручиоца.  
 

Члан 16. 
Овај Уговор ступа н снагу даном потписивања од стране овлашћених лица у трајању до 
утрошка уговорених средстава а највише једне године од дана потписивања. 
 

Члан 17. 
Евентуалне спорове уговорне стране ће решавати првенствено споразумно, а у случају 
немогућности решавања спора мирним путем уговара се надлежност Привредног суда у 
Сремској Митровици. 

                                                             Члан 18. 
Овај уговор је сачињен у 4 истоветна примерка од којих свака страна задржава по 2 
примерка.   

 
 

      ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА                                          ЗА     НАРУЧИОЦА                                                                                                                             
      ______________________                                               _______________________ 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач__________________________[навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 
 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 
 
Напомена:  достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
     Датум                                                                          Потпис понуђача 
                                                   М.П. 
_____________                                                              __________________ 
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Х ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                                             (Назив понуђача) 
даје:  
  

 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ   ПОНУДИ 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке грађевинских радова на изградњи кућних гасних прикључака и проширењу 
уличне гасне мреже за 2020-у годину,  у отвореном поступку  јавне набавке  број Ц1/20, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
      Датум                                                                          Потпис понуђача 
                                                   М.П. 
_____________                                                              __________________ 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 
је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у 
смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку 
јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПРИ САСТАВЉАЊУ СВОЈИХ  
ПОНУДА ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ 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  
  
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  
(подаци из АПР-а)  
 
Пословно име  
 

 

Скраћено пословно име 
 

 

Правна форма 
 

 

Седиште 
 

 

Општина 
 

 

Место 
 

 

Улица и број 
 

 

ПИБ 
 

 

 
 
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/2012) као понуђач дајем  
 

И З Ј А В У 
  
да сам при састављању Понуде деловодни број: _______________ за јавну набавку  у 
поступку јавне набавке мале вредности грађевинских радова на изградњи кућних гасних 
прикључака и проширењу уличне гасне мреже за 2020-у годину, (Редни број ЈН Ц1/20), 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине.  
  
 
 
 
                                                                                                        П О Н У Ђ А Ч  
                                                                М.П.                    ___________________________  
                                                                                               (потпис овлашћеног лица)  
  
   
 


