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

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДE

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.


