
                                                                         

На основу члана 39. став 1. и став 5. као и члана 60. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Јавно предузеће за 

дистрибуцију гаса „Ингас“ ЈП Инђија Блок 63 објекат 14/II 

 

објављује 

ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ДОБАРА 

 

Предмет јавне набавке су  добра, лична заштитна средства и радна униформа за 

потребе наручиоца у 2020-ој години, у свему према достављеној спецификацији. 

Наручилац: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса “Ингас” ЈП Инђија Блок 63 

објекат 14/II 

Редни број набавке: А3/20 

Врста наручиоца: Јавно предузеће. 

Врста поступка: Јавна набавка мале вредности 

Начин обликовања набавке: Набавка није обликована по партијама 

Ознака из општег речника:    35110000– ватрогасна опрема, опрема за спашавање 

           и сигурносна опрема 

    18110000 – радна одећа 

    18140000 – додаци уз радну одећу 

    18220000 – одећа за заштиту од временских услова 

    18230000 – разна одећа за спољне услове 

    18330000 – мајице са кратким рукавима и кошуље 

    18810000 – обућа, осим спортске и заштитне обуће 

    18830000 – заштитина обућа 

Понуде се припремају и подносе у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Позивом за подношење понуда и  

Конкурсном документацијом. 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.  

Право на учешће у поступку јавне набавке имају сви понуђачи који испуњавају  

услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС’’ бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) као и додатне услове предвиђене конкурсном 

документацијом. Испуњеност услова из члана 75. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС’’ бр. 124/12, 14/15 и  68/15) понуђач доказује достављањем изјаве 

којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
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испуњава услове, у складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама 

(„Сл.гласник РС’’ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и достављањем тражених доказа. 

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију 

на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца www.ingas.rs , као и на 

адреси: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Ингас“Инђија Блок 63 

објекат 14/II, почев од дана објављивања позива за достављање понуда на Порталу 

јавних набавки, до истека рока за подношење понуда. Уколико понуђач конкурсну 

докуменатацију преузима лично потребно је да уз захтев за достављање конкурсне 

документације достави податке о лицу које је овлашћено за преузимање конкурсне 

документације.  

Адреса наручиоца за достављање понуда је : Јавно предузеће за дистрибуцију гаса 

„Ингас“ јп Инђија, Блок 63 објекат 14/2, тел. 022/552-199, mail: ingasjp@gmail.com  

 

Понуда се саставља тако што Понуђач уписује тражене податке у обрасце из 

Конкурсне документације и исте оверава печатом и потписом овлашћеног лица 

Понуђача.  

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Понуђач подноси понуду у 

затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања 

понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуђач је дужан да 

на коверти или кутији назначи следеће: ,,Понуда за јавну набавку добара – лична 

заштитна средства и радна униформа, ЈН бр. А3/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини 

коверте понуђач обавезно наводи назив/име Понуђача, адресу, телефон и име 

односно контакт особе Понуђача.  

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 року 

за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

на начин на који је одређен у конкурсној документацији. Понуде са варијантама 

нису дозвољене. Понуда која садржи варијанте биће одбијена као неприхватљива. 

Рок за подношење понуда је 06.07.2020. године до 12.00 часова. 

Благовременом понудом сматраће се понуда понуђача приспела у пријемну 

канцеларију у седишту наручиоца до 06.07.2020. године до 12.00, без обзира на 

начин подношења.  

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у Позиву за подношење  

понуда, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка  

отварања понуда вратити неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Јавно отварање понуда је 06.07.2020. године у 12.15, у просторијама предузеће за 

дистрибуцију гаса “Ингас” ЈП Инђија Блок 63 објекат 14/II.  

Представник понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда и активно 

учествовати, дужан је да Комисији за јавну набавку преда писано овлашћење. 

Овлашћење на основу кога ће присутни представник доказати овлашћење за  

активно учешће у поступку јавног отварања понуда мора бити оверено печатом и 

потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико представник понуђача не достави наведено овлашћење, представник ће 

бити третиран као општа јавност и неће моћи активно да учествује у поступку 

отварања понуда. 
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Уколико отварању понуда присуствује законски заступник понуђача, неопходно је 

да се такав легитимише путем извода из АПР-а и личног документа (лична карта, 

пасош). Уколико законски заступник понуђача не достави извод из АПР-а, 

Комисија ће, пре почетка отварања понуда, извршити проверу података на сајту 

Агенције за привредне регистре. 

Наручилац ће одбити неприхватљиве и неодговарајуће понуде.  

 

На основу извештаја о стручној оцени понуда наручилац ће донети одлуку о додели 

уговора најкасније у року од 2 дана од дана јавног отварања понуда. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана јавног отварања понуда. 

Лице за контакт: Дејан Додер, тел. 022/552-157 

 

 

                                                                                                 За наручиоца 

                                                                                             Председник Комисије 

                                                                                                за јавну набавку 

                                                                                                 Дејан Додер с.р. 


