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Број 10-1 

Дана 19.01.2015. године 

На основу члана 55 став 1. тачка 2 и члана 60 став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 

РС“ 124/2012) а у складу са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности, набавка  

добра ,  бр. 10-1 од 12.01.2015.године, 

 

 ПОЗИВ 

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности  

 

Предмет јавне набавке мале вредности је услуга одржавања возног парка у Дому здравља „Др Јован 
Јовановић Змај“ Стара Пазова. (шифра -50110000 - услуге поправке и одржавања моторних возила и 
припадајуће опреме). 

 

1. Право учешћа имају сва заинтересована лица регистрована за предметну делатност који 
испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из члана 75. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник. 
РС 124/2012). 
 

2. Понуду доставити у затвореној коверти на адресу: Дома здравља „Др Јован Јовановић Змај“ 
Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр. 2. са назнаком: “ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА-
ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА БР. 10-1. – Партија бр._______НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини коверте 
назначити  назив и адресу понуђача, контакт особу и број телефона. 
 

3. Понуђач подноси понуду лично или путем поште. Уколико понуђач подноси понуду путем поште, 
мора да обезбеди да иста стигне наручиоцу последњег дана рока до 09:00 часова. 
 

4. Рок за подношење понуде је 28.01.2014.године до 09:00 часова.  
 

5. Благовременом понудом се сматра понуда која стигне наручиоцу најкасније последњег дана 
наведеног рока до 09:00 часова.  
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6. Понуда се подноси на српском језику. 
 

7. Вредност у понуди мора бити исказана у динарима. 
 

 
8. Неблаговремене понуде се неће разматрати. 
 

9. Одлука о додели уговора ће се донети на основу критеријума најнижа понуђена цена. 
Уколико два или више понуђача имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је 
доставио понуду са краћим роком за редова сервис. За партије које не садрже редован сервис вредноваће се 
краћи рок за дату услугу. Уколико су два или више понуђача и са истим бројем сати за одређену услугу, уговор ће 
бити склопљен са понуђачем чија  je референтна листа за 2014 годину веће вредности. 

 
 
 
10. Важност понуде је  минимум 60 дана од дана отварања понуда 
 

11. Отварање благовремено приспелих понуда обавиће се јавно, дан 28.01.2015. године у 09:30 
часова у канцеларији директора Дома здравља, Стара Пазова, ул. Владимира Хурбана бр.2. 
 

12. Представници понуђача, који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе пуномоћје за 
учешће у поступку. Пуномоћје мора да садржи датум, број, потпис овлашћеног лица као и да буде 
оверено. 
 
13. За информације око припреме понуде може се обратити на e-mail: 

 
                     jn.dzspazova@gmail.com са назнаком „Јавна набавка услуге - одржавања возног парка“.  

 
 
15.   Особа за контакт: Владислав Богићевић, службеник за јавне набавке. Конкурсна документација 

доступна је  на Порталу јавних набавки и интернет страни Дома здравља www.dzspazova.rs. 

 

16.    Одлука о додели уговора биће донета у року од 3  дана од дана јавног отварања понуда. 

  

17. Наручилац задржава право да одбије једну или више понуда уколико поседује било који 
доказ који је наведен у члану 82. Закона о јавним набавкама. 
 

mailto:jn.dzspazova@gmail.com
http://www.dzspazova.rs/
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18.   Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда, из разлога   

обезбеђивања веће конкуренције: 

- ,,ЈОЈИЋ’’ – Новосадска 9, Стара Пазова 

- ,,МАЈ АУТО’’ – Новосадска 56 , Стара Пазова 

- ,,АМК ЗАСТАВА’’ Змај Јовина 3, Стара Пазова 

- ,,VEREŠ'' – Краља Петра I Ослободиоца104, Стара Пазова 

 

 

 

       Председник Комисије 

           Љепоја Жељко 

       _______________________ 


