
 

 

 

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. 857 од 

27.03.2020. 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 услуга – испорука одоранта и пуњење уређаја за одоризацију, број 

ЈН Б4/20  

 

Уговор о јавној набавци услуге – испорука одоранта и пуњење уређаја за 

одоризацију, за потребе наручиоца у 2020-ој години, у складу са техничком 

спецификацијом, додељује се понуђачу Привредном друштву за одоризацију 

природног гаса „OD – JU“ D.O.O. из Ирига, ул. Ђорђа Шундуковића бр. бб, по 

понуди број 210/20 од 22.03.2020. године, датој у износу од 908.422,00 динара 

без ПДВ-a.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

    

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – испорука одораната и пуњење уређаја 

за одоризацију природног гаса, за потребе наручиоца у 2020-ој години, у складу 

са техничком спецификацијом, која је саставни део конкурсне документације. 

ОРН: 90731500 – услуге откривања отровног гаса 

          МЕ05 – за превоз отровнох материја 

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

Набавка услуга планирана Планом набавки за 2020. годину 

Процењена вредност јавне набавке 1.100.000,00 динара без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Наручилац је дана 16.03.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке – испорука одораната и пуњење уређаја за одоризацију природног гаса 

број 771 , за потребе наручиоца у 2020-ој години. Позив за подношење понуда 

објављен је на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, дана 

17.03.2020.  године.                                                                                                                                                                                                                                 

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

седиштем у Инђији, Блок 63 објекат 14/П.                                                                                                              

Број јавне набавке: Б4/20 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак отварања понуда дана 

25.03.2020. године у 12,15 часова, о чему је сачињен записник заведен под 

деловодним бројем 842 од 25.03.2020. године. Комисија је извршила преглед и 

стручну оцену благовремених и прихватљивих понуда по објављивању јавног 

Ј П  „И Н Г А С“  И Н Ђ И Ј А                                   
Јавно предузеће за дистрибуцију гаса                                      Број: 861       ш број:   
Блок 63 објекат 14/2, 22320 Инђија,  www.ingas.rs                               Датум: 30.03.2020 
Тел/фаx.: 552-199, 560-568, 560-862, e-mail: ingasjp@gmail.com                             
Предузеће регистровано у Регистру привредних субјеката под бројем БД.56901/2005 
 

ПИБ:                  100527313                  Текући рачуни: 205-116099-21 Комерцијална банка 
Матични број:   08190135                                                    
Шифра делатности: 3522                                                             

 

http://www.ingas.rs/
mailto:ingasjp@gmail.com


позива на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници наручиоца, у 

складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама 

 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

1. Подаци о понуђачима 

Укупан број поднетих понуда: 1   

 

1. Привредно друштво за одоризацију природног гаса „OD – JU“ D.O.O. из 

Ирига, ул. Ђорђа Шундуковића бр. бб, доставио је понуду број 210/20 од 

22.03.2020. године 

 

1. Назив или шифра понуђача:  

Привредно друштво за одоризацију природног гаса „OD – JU“ D.O.O. из Ирига, 

ул. Ђорђа Шундуковића бр. бб, доставио је понуду број 210/20 од 22.03.2020. 

године. 

Понуђач је доставио све тражене доказе и обрасце наведене у Конкурсној 

документацијом који су уредно попуњени, потписани и оверени.  

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 потписан и 

оверен 

2. Образац понуде број 210/20 од 22.03.2020. године потписан и оверен 

3. Потписан и оверен модел уговора 

4. Образац трошкова припреме понуде потписан и оверен  

5. Образац изјаве о независној понуди  

6. 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 

7. Доказ о испуњености услова из члана 75. Закона став 1. Тачка 1.-4. копија 

решења из АПР-а 

8. Образац понуде – референтна листа 

9. Изјава понуђача о техничком капацитету  - потписана и оверена 

10. Изјава понуђача о кадровском капацитету – потписана и оверена 

11. Изјава о чувању пословне тајне – потписана и оверена  

 

Подаци из понуде који су одређени као елементи критеријума и који се могу 

нумерички приказати:  

Укупна цена, без ПДВ, са свим зависним трошковима: 908.422,00 динара, 

Укупна цена, са ПДВ, са свим зависним трошковима: 1.090.106,40 динара, 

Рок плаћања : 15 дана од дана испостављањ рачуна   

Рок важења понуде:  30 дана од дана отварања понуде 

Рок извршења услуге: 5 дана од дана потписивања уговора 

Начин давања понуде -  самостално 

 

2. Подаци о одбијеним понудама  

 

− Нема  

 

 



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. Привредно друштво за одоризацију природног гаса „OD – JU“ D.O.O. из 

Ирига, ул. Ђорђа Шундуковића бр. бб, доставио је понуду број 210/20 од 

22.03.2020. годинеи понудио цену од 908.422,00 динара без ПДВ-а 

 

Како је након стручне оцене понуда комисија за јавне набавке утврдила да је 

достављена једна понуда понуђача Привредно друшто за одоризацију 

природног гаса „OD – JU“ D.O.O. из Ирига, ул. Ђорђа Шундуковића бр. бб, 

доставио је понуду број 210/20 од 22.03.2020. године, заведена у Ингасу под 

бројем 842 дана 25.03.2020. године, дата у износу од 908.422,00 динара без 

ПДВ-а, да је понуда исправна и одговарајућа, те се не може вршити 

упоређивање критеријума за оцењивање – најниже понуђене цене са неком 

другом понудом.  

Понуђач Привредно друшто за одоризацију природног гаса „OD – JU“ D.O.O. из 

Ирига, ул. Ђорђа Шундуковића бр. бб је доставио све доказе о испуњености 

услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама. 

Комисија је разматрала разлоге због чега је достављена само једна понуда. 

Позив за подношење понуда и Конкурсна документација су објављени на 

Порталу јавних набавки дана 17.03.2020. године тиме је поштовано начело 

обезбеђења конкуренције и нчело транспарентности.  

 

5. Најповољнија понуда 

 

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

прихватљива понуда  понуђача Привредно друштво за одоризацију природног 

гаса „OD – JU“ D.O.O. из Ирига, ул. Ђорђа Шундуковића бр. бб, доставио је 

понуду број 210/20 од 22.03.2020. године, заведене код наручиоца под бројем 

842 од 25.03.2020. године, дата у износу од 908.422,00 динара без ПДВ-a, те 

предлаже директору избор наведене понуде као најповољније и да наведеном 

понуђачу додели уговор о предметној јавној набавци. Изабрани понуђач 

извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

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

107. став 3. Закона о јавним набавкама.  

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

страни Наручиоца у року од три дана од дана доношења.  



ПОУКА О ПРАВNОМ 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 Наручиоца.     

за Д и р е к т о р 

                                                                                        __________________ 

                                                                                          Милан Кончаревић 


