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Дом здравља Крагујевац  
 

 
1 .  П О З И В   

   З А  П О Д Н ОШ ЕЊ Е  П О Н У Д А  
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
Назив наручиоца: Дом здравља Крагујевац 
 
Адреса наручиоца: Краља Милутина бр.1, Крагујевац 
 
Врста наручиоца: Здравство 
 
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
 
Врста предмета: Вршење услуге одржавање возног парка  возила  Дома здравља 
Крагујевац (аутомеханичарске услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-фарбарске 
услуге, вулканизерске услуге, реглажа трапа, технички преглед и прање возила и др). ЈН 
МВ-5/2015    
 
Лица за контакт: Биљана Миливојевић, 034/323-208 
          Владимир Маречић 034/323-208 
           
Позив за подношење понуда објављен на порталу Управе за јавне набавке и интернет страници 
Дома здравља Крагујевац 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Опис предмета набавке:  
Вршење услуге одржавање возног парка  возила  Дома здравља Крагујевац 
(аутомеханичарске услуге, аутоелектричарске услуге, лимарско-фарбарске услуге, 
вулканизерске услуге, реглажа трапа, технички преглед и прање возила и др). ЈН МВ-
5/2015    
 

 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
50112000 -   Услуге поправке и одржавање аутомобила  
50112300 – Прање аутомобила и сличне услуге 
 
Трајање Уговора: Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана закључења 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена 



 
 

Важност понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда  
 
Сервисна радионица понуђача може бити удаљена максимално до 10  километара од 
седишта наручиоца, Ул. Краља Милутина бр.1 Огранак Станово 
 
Конкурсна документација се може преузети са Портала Управе са јавне набавке и веб сајта Дома 
здравља www.dzkg.rs у електронском облику, достављањем захтева за конкурсну 
документацију, електронском поштом на адресу domzdrkg@gmail.com   

Захтев за додатним информацијама и појашњењима заинтересована лица могу доставити 
радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Захтеви достављени ван наведеног времена биће третирани 
као да су достављени наредног радног дана. 

Подношење понуда 

Рок за достављање понуде је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, 
односно до 20.01.2016. године.  Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
наручиоца до 20.01.2016. године  до  07.30 часова, без обзира на начин на које су послате. 

Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу наручиоца- улица Краља 
Милутина бр.1, 34 000 Крагујевац, Огранак Станово 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, печатираној и затвореној на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На предњој 
страни понуде понуђач је дужан да напише текст Вршење услуге одржавање возног парка  
возила  Дома здравља Крагујевац (аутомеханичарске услуге, аутоелектричарске услуге, 
лимарско-фарбарске услуге, вулканизерске услуге, реглажа трапа, технички преглед и 
прање возила и др).  ЈН МВ-5/2015, НЕ ОТВАРАЈ '' , а на полеђини назив, адресу понуђача, 
број телефона и име особе за контакт.  
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити враћене 
понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Отварање понуда 

Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана 20.01.2016 
године у 08.00 часова, у Дому здравља Крагујевац, Ул. Краља Милутина бр.1, Крагујевац  - 
Огранак Станово 

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку 
отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 

Одлука о додели уговора биће донета у Законском року 

 

У Крагујевцу, дана 12.01.2016. године                        

    КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић,  председник 

_____________________________ 

 
 


