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Ј.П. ,,КОВИН-ГАС’’ КОВИН
БРОЈ: 02-314/03-22
ДАТУМ:  18.4.2022.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Ј.П. ,,КОВИН-ГАС’’ КОВИН 
Адреса: Светозара Марковића бр. 15, 26220 Ковин

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавна набавка се спроводи  за потребе Ј.П. „Ковин-гас’’
Врста поступка: отворени поступак
Број јавне набавке: 2/22
Предмет јавне набавке:  Услуге омладинских задруга
Опис предмета јавне набавке : 

Потребне услуге омладинских задруга обухватају: 

- Очитавање стања гасомера једном месечно, девет месеци у току године у Ковину  и свим 
насељеним местима општине Ковин.

- Разношење рачуна потрошачима гаса једном месечно, девет месеци у току године у Ковину  и 
свим насељеним местима општине Ковин.

- Ручни ископ земље дубине до 1 (једног) метра на траси  гасовода  у Ковину и свим насељеним 
местима општине Ковин.

3. КРИ ТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови 
наведени у конкурсној документацији.

4.  ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација се може преузети преко портала јавних набавки или пријавом на е-
mail адресу Наручиоца: office@kovin-gas.co.rs



2

5. НАЧИН ПОДНОШЕЊA ПОНУДE И РОК

Понуђач подноси понуду преко портала јавних набавки.
Рок за подношење понуде је 10 (десет) дана од дана објављивања јавног 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 јавног 
позива.
Рок за подношење понуда је 28.4.2022. године до 12.00 часова.
Уколико рок истиче када је нерадни дан (субота или недеља) или у дан државног празника, 
као последњи дан сматраће се први следећи радни дан.

6. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана
28.4.2022. године са почетком у 12.30 часова, у просторијама Ј.П. ,,Ковин-гас’’ Ковин, у 
Ковину, улица Светозара Марковића бр. 15.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

7.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора биће донета у року од 30 (тридесет) дана од дана истека рока за 
подношење понуда.

8. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Додатне информације у вези са овим јавним позивом могу се добити сваког радног дана од 
10.00-14.00 часова на телефон 013/745-805 и e-mail: office@kovin-gas.co.rs
Особа за контакт: Предраг Копуновић.

II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи потребне информације и упутства за правилно састављање 
понуде, као и критеријум за избор најповољније понуде.
Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, спецификацију, 
као и посебне захтеве, попуни и овери образац понуде према захтевима из конкурсне 
документације и приложи тражене изјаве оверене на захтевани начин.
Понуђачи су дужни да поднесу понуду у складу са Законом о јавним набавкама (,,Сл. гласник 
РС" , број 91/2019), јавним позивом за подношење понуда и захтевима из конкурсне 
документације.

1. ЈЕЗИК НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на
српском језику.
Понуда мора бити састављена на српском језику.
Уколико се достављају докази на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик 
и оверени од стране судског тумача, сем сертификата.
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2. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 
САЧИЊЕНА И НАЧИНА ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА ДАТИХ У 
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Понуђач треба да достави понуду електронски преко портала јавних набавки.
Понуђач може поднети 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.
Понуду треба поднети на обрасцима који су саставни део конкурсне документације, тако што 
понуђач уписује тражене податке у обрасце. Тражени подаци морају бити дати јасно и 
недвосмислено, откуцани или читко попуњени штампаним словима.
Уколико део прилога понуди  и документације не може да се постави електронски на портал 
јавних набавки, понуђач је дужан да документацију достави у затвореној коверти у року за 
подношење понуда.
Коверат са понудом и документацијом мора имати ознаку: „Понуда за јавну набавку број: 
ЈН 2/22 - 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: Ј.П. ,,Ковин-гас’’ Ковин, 26220 Koвин, улица Светозара 
Марковића бр. 15.

3. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 97. Закона о јавним 
набавкама.
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније шестог дана пре 
истека рока за подношење понуда.

4.  ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, Наручилац може било на
сопствену иницијативу, или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, 
да измени или да допуни конкурсну документацију. Тако формулисане измене или допуне ће 
бити објављене на Порталу јавних набавки. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 
87. Закона о јавим набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки. У случају продужења рока 
за отварање понуда, сва права и обавезе Наручиоца и понуђача које су подлегале претходном 
крајњем року за подношење понуда, ће подлегати том продуженом крајњем року за 
подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, Наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
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5.  ИЗМЕНА И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 87. Закона о јавим набавкама, понуђач може у року за подношење понуде 
да допуни, измени или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је 
пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о 
опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.
Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде.
Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење
понуда.

6.  ВАЖНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде.
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе 
краћи рок важења понуде, таква понуда ће бити одбијена.

7.  СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА

Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате
благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј.
понуде које су одговарајуће и прихватљиве.
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

8.  ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Попуњена е-изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 
субјекта
��Образац 1: Подаци о понуђачу - попуњен, оверен печатом и потписан,
��Образац 2: Образац понуде - попуњена по свим ставкама, оверена печатом и потписана.

9.  ЦЕНА

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе појединачне цене по свим ставкама као и 
укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом.
Цена мора бити исказана у динарима.
У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове.
Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.
Неуобичајено ниска цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно 
одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне 
набавке у складу са понуђеним условима.
Ако Наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, захтеваће од понуђача
детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
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10.  ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ИСПРАВНОСТ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок плаћања. 

11.  ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намену
јавног позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак 
јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку
поступка или касније.
Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а која не
садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим
словима имају исписану реч: ,,ПОВЕРЉИВО".
Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.
Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац 
ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће 
његов представник изнад ознаке поверљивости написати: ,,ОПОЗИВ", уписати датум, време и 
потписати се.
Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац 
ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.
Неће се сматрати повeрљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 
елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека
рока предвиђеног за отварање понуда.

12.  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И ИСПРАВКЕ ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно 
његовог подизвођача. Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом 
би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно 
прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.
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.

13.  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета у року од 30 (тридесет) дана од истека рока за 
подношење понуда.
У случајевима из члана 109. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће донети одлуку о 
обустави или поништењу поступка.
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14.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је ,,економски најповољнија понуда", уколико су испуњени 
сви услови наведени у конкурсној документацији.

15.  РОК ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

Пре закључења уговора Наручилац може захтевати од понуђача који је изабран као 
најповољнији да достави доказе да не постоје основи за  искључење и да испуњава захтеване 
критеријуме за избор привредног субјекта као и друге доказе за које је дао писану изјаву у 
складу са чланом 118 Закона о јавним набавкама.
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од десет дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 152. 
Закона о јавним набавкама.
Уколико је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока 
за подношења захтева 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.

16.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
Захтев за заштиту права у име понуђача или заинтересованог лица може да поднесе пословно 
удружење.
Захтев за заштиту права подноси се електроски преко портала јавних набавки у складу са 
чланом 213. Закона о јавним набавкама.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на Рачун буџета Републике Србије број:
840-742221843-57 уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (шифра плаћања: 253; модел: 
97, позив на број: 97 50-016; сврха: Републичка административна такса - са назнаком набавке 
на коју се односи; Корисник: БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ).

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ПРОПИСАНИ ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА КОЈЕ 
ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове 
из члана 111, 115. и 117. Закона о јавним набавкама, и то:
1) да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар;
2) да понуђач (привредно друштво) и његов законски заступник (односно законски
заступници привредног друштва, уколико их има више), нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 
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кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) да понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања јавног позива за подношење понуда;
4) да је понуђач измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
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Образац 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

АДРЕСА ПОНУЂАЧА

МЕСТО/ПОШТАНСКИ БРОЈ

ОПШТИНА

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

ТЕЛЕФОН

ТЕЛЕФАКС

Е-MAIL

МАТИЧНИ БРОЈ

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

ПИБ

ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)

ТЕКУЋИ РАЧУН

БАНКА

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

У _______________________                                              Овлашћено лице понуђача

Дана ______________године                  М.П.                   __________________________

Напомена: овај образац копирати и попунити за сваког подизвођача ако их има.
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Образац  2.   Образац понуде са структуром цене

Понуда број: _________________ од ______________ за јавну набавку број: ЈН 2/2022

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ:
СЕДИШТЕ :
АДРЕСА:
Тачан назив и битне карактеристике предмета понуде:

Понуду дајемо:
а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачем
(означити начин подношења понуде)

б) Навести назив и седиште осталих учесника у заједничкој понуди, ако их има:
1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________

в) Навести назив и седиште подизвођача ако их има, проценат укупне вредности набавке 
који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити подизвођач.
1.___________________________________________________________________________________
У укупној вредности набавке подизвођач учествује са ______%, и то у делу предмета набавке:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
У укупној вредности набавке подизвођач учествује са ______%, и то у делу предмета набавке:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
У укупној вредности набавке подизвођач учествује са ______%, и то у делу предмета набавке:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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ПОНУДА - укупна вредност понуде

Назив ј.м. Количина Цена без пдв-а Укупно без пдв-а
1. Месечно очитавање стања гасомера

ком 22.000

2. Разношење рачуна потрошачима
ком 24.000

3. Ручни ископ земље сат 1.100

Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи: _______________________________ динара.

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом износи: _______________________________ динара.
Рок извршења очитавања: ___________________ од дана доставе спискова.
Рок извршења разношења: ___________________ од дана доставе рачуна.

Место испоруке: ФСO Наручилац

Начин и рок плаћања (без аванса, најкасније до 45 дана од датума фактурисања):  
_________________________________________ 

У _______________________                                                         Овлашћено лице 

Дана_______________године                  М.П.                    __________________________

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У склопу понуде потребно је доставити :

- Доказ о искуству на обављању послова очитавања гасомера или водомера на територији 
Општине Ковин (најмање једна потврда од наручиоца у последње три године),

- Полису осигурања радника од евентуалних повреда на раду.


