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ЈП КОВИН-ГАС  КОВИН 
БРОЈ: 02‐478/04‐18 

ДАТУМ:  24.05.2018. 
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
На основу чланова 55, 57 и 60 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 
124/2015,14/2015 и 68/2015), 
Наручилац ЈП КОВИН-ГАС КОВИН  упућује позив понуђачима да поднесу писмене 
понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом. 
 

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 

Наручилац: ЈП КОВИН-ГАС КОВИН   
Адреса: Светозара Марковића 15, 26220 Ковин 
 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности (члан 124а Закона о јавним набавкама 
("Сл. гласник РС" број 124/2012 , 14/2015 и 68/2015), 
Број јавне набавке: ЈНМВ 2/2018 
Предмет јавне набавке: ДОБРА – Мерно-регулационa станица ,  Мерно-регулациони 
сетови ,  мерачи протока гаса  и регулатори притиска гаса . 
 
Опис предмета јавне набавке :  

Опрема и уређаји  према спецификацији у прилогу. Опрема и уређаји би се испоручивали у 
периоду од наредних годину дана. Наручилац се обавезује да 20% вредности  уговора наручи  
одмах  по  потписивању  уговора а остатак према конкретним потребама до  краја  2018. 
године. 

3. КРИ ТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда , уколико су 
испуњени сви услови наведени у конкурсној документацији. 
критеријуми  за одабир  економски најповољније  понуде са максималним  бројем  
бодова су: 

1. цена  дo 70 бодова, 
2. рок плаћања ( до 45 дана) до 10 бодова, 
3. гарантни рок ( 2 до 5 година)  и сервисирање до 10 бодова 
4. рок испоруке  (1-15 дана)  до 10 бодова 

 
Бодовање ће се извршити  помоћу  формуле: 
1. Цена  

Максималан број  бодова  х    најнижа понуђена цена / понуђена цена 
2. Рок плаћања 

Максималан број  бодова  х    понуђени рок плаћања / најдужи понуђени рок 
плаћања 

3. Гарантни рок 
Максималан број  бодова  х    понуђени рок / најдужи понуђени рок 

4. Рок испоруке 
Максималан број  бодова  х    најкраћи понуђени рок / понуђени рок 
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4. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
Конкурсна документација се може преузети пријавом на е-маил адресу  Наручиоца 
 katarina.lovic@gmail.com 
 

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊA ПОНУДE И РОК 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, лично или путем 
поште. 
Коверат са понудом мора имати ознаку „Понуда за јавну набавку број ЈНМВ 2/2018 
– 
НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте назначити назив понуђача, адресу, телефон и 
особу за контакт. 
Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да она стигне 
наручиоцу до назначеног термина. 
Понуде се подносе на адресу: ЈП КОВИН-ГАС КОВИН  , 26220 Koвин, Светозара 
Марковића 15 . 

a) Понуда и општа документација (документација која се доставља у складу са чланом 
75. и 76. ЗЈН)  треба да буде повезана ЈЕМСТВЕНИКОМ у целину,спакована у фасциклу и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови или печат.  

б) Понуђач одговара и гарантује за адекватно увезивање поднете понуде те је из тог 
разлога дужан да обезбеди њену сигурност увезивањем јемствеником или ако сматра да је то 
потребно, путем другог још поузданијег начина. 

                в) Пожељно је на јемственик залепити налепницу, како се јемственик не би могао 
накнадно одвезати.  

г) Потребно је извршити спецификацију понуде и опште документације на сопственом 
обрасцу који треба да буде оверен и потписан од стране понуђача - у слободној форми где ће 
бити наведен садржај свих достављених прилога који чине понуду понуђача.  

д) Сваки лист у достављеној понуди је обавезно маркером или хемијском оловком 
означити редним бројем како би се утврдио укупан број достављених листова у понуди а тај 
број ће бити констатован у записнику о јавном отварању понуда. 

 
Рок за подношење понуде је 11 (једанаест) дана од дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних набавки, до 12:00 часова последњег дана 
рока, без обзира на начин доставе. Рок за доставу понуда, почиње тећи наредног 
дана од дана објављивања позива. 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЈЕ 04.06.2018. ГОДИНЕ ДО 12:00 ЧАСОВА. 
 
Уколико рок истиче у нерадни дан (субота или недеља) или у дан државног празника, 
као последњи дан сматраће се први следећи радни дан. 
Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до 
назначеног рока. 
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По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке Наручиоца, вратиће 
све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 

6. МЕСТО , ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 
 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 
04.06.2018. године са почетком у 12:30 часова, у просторијама ЈП КОВИН-ГАС 
КОВИН  , у Ковину улица Светозара Марковића 15. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

 
7. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ 

УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 
понуђача. 
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање 
у отварању понуда. 

8. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 15(петнаест) дана од дана отварања 
понуда. 
У случајевима из чл. 109. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће донети одлуку о 
обустави  поступка. 

9.  ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ 
Додатне информације у вези са овим позивом могу се добити сваког радног дана од 
10:00–14:00 часова на телефон 013/745-805 и e-mail katarinalovic@kovin-gas.co.rs 
Особа за контакт је Катарина Ловић 
 

 


