
 

 
 Улица Краља Милутина бр. 1 tel   + 381 34 323 208 

 Број: 01-94/4  34000 Крагујевац fax  + 381 34 323 541 
 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net 

 Датум: 18.01.2018   www.dzkg.rs 

 

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 и поправке возила возног парка  Дома здравља 
Крагујевац  ЈН МВ-1/2018   
 
Лица за контакт: Бранислав Стевановић, 069/323 90 40 
          Биљана Миливојевић, 034/323-208 
Позив за подношење понуда објављен je на порталу Управе за јавне набавке и интернет 
страници Дома здравља Крагујевац 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Опис предмета набавке:  
Вршење услуге одржавање и поправке возила возног парка  Дома здравља Крагујевац . ЈН МВ-
1/2018   
Назив и ознака из општег речника набавке: 50112000 -   Услуге поправке и одржавање 
аутомобила возног парка Дома здравља Крагујевац 

 
Трајање Уговора: Уговор се закључује на период  од 12 месеци  од дана закључења Уговора. 
 
Јавна набавка је обликована по партијама на основу Одлуке бр.01-94/2 од 
05.01.2018.године, а коју је донео директор Дома здравља Крагујева и то: 
 
Партија бр.1 Аутолимарски и аутолакирелски радови на аутомобилима   
Партија бр.2 Аутоелектричарске услуге 
Партија бр.3 Аутомеханичарске услуге за аутомобиле из Заставнног 

програма 
Партија бр.4 Аутомеханичарске услуге за остале марке  аутомобиле (Рено, 



Фиат, Шевролет, Опел, Лада Нива...) 
Партија бр.5 Вршење услуге-вулканизерске услуге возила возног парка 

Дома здравља Крагујевац 
Партија бр.6 Вршење техничког прегледа  возила возног парка Дома 

здравља Крагујевац 
 
Рок плаћања не може бити краћи од 45 дана од дана издавања фактуре 
 
Критеријум за избор најповољније понуде  је економски најповољнија понуда  
 
За Партију 1- Аутолимарски и аутолакирелски радови на аутомобилима   
 

Оцењивање и рангирање достављених понуда  врши  се на следећим елементима 
критеријума: 
Р.бр. Опис  Број пондера  

(бодова) 
1. Цена по радном сату за Партију 1 50 
2. Замена предњег браника 
3. Замена предњег крила са заштитом 
4. Замена полумесеца блатобрана за заштитом 
5 Замена страница са заштитом 
6. Замена задњег браника са зашитом 
7. Варење оштећених пластичних делова 
8. Варење оштећених делова каросерије са заштитом 
9. Браварски радови 
10. Фарбање целе шкољке (југо, 101) са материјалом 
11. Фарбање полустранице са материјалом 

 
 
 
 
 

50 

Укупно пондера (бодова) за Партију 1: 100 
 

1. Цена по радном сату за Партију 1-максимални број бодова 50 
 
Најнижа понуђена цена по радном сату за Партију 1  х 50 бодова 
Понуђена цена по радном сату за Партију 1 
 

2. Позиција 2+3+4+....11 -максимални број бодова 50 
 

Најнижа понуђена цена Позиција 2+3+4+....11 х 50 бодова 
                               Позиција 2+3+4+....11 

                                                                                            Укупно пондера (бодова): 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
За Партију 2- Аутоелектричарске услуге 

Оцењивање и рангирање достављених понуда  врши  се на следећим елементима 
критеријума: 
Р.бр. Опис: Услуга без уградње делова Број пондера  

(бодова) 
1 Цена радног сата 50 
2 Замена алтернатора Заставнин програм 
3 Замена електропокретача Заставин програм 
4 Замена лежаја алтернатора Заставин програм 
5 Замена лежаја алтернатора Реноа 
6 Ревизија електропокретача Заставин програм 
7 Замена Реглера алтернатора Заставин програм 
8 Замена диода плоча алтернатора Заставин програм 
9 Замена мотора брисача стакла Заставин Програм 
10 Замена мотора вентилатора хладњака Заставин 

програм 
11 Замена мотора вентилатора грејача Заставин 

програм 
12 Замена штоп прекидача 

 
 
 
 
 

50 

Укупно пондера (бодова) за Партију 2: 100 
 

1. Цена по радном сату за Партију 2-максимални број бодова 50 
 
Најнижа понуђена цена по радном сату за Партију 2  х 50 бодова 
Понуђена цена по радном сату за Партију 2 
 

2. Позиција 2+3+4+....12 -максимални број бодова 50 
 

Најнижа понуђена цена Позиција 2+3+4+....12 х 50 бодова 
                               Позиција 2+3+4+....12 

                                                                                            Укупно пондера (бодова): 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 



 
 
 
 
За Партију 3- Аутомеханичарске услуге за аутомобиле из Заставнног програма 
 
Оцењивање и рангирање достављених понуда  врши  се на следећим елементима критеријума: 
Р.бр. Опис: Услуга без уградње делова Број пондера  

(бодова) 
1. Цена радног сата 50 
2. Замена сета квачила 
3. Ревизија мењача 
4. Замена кочионих плочица  
5. Замена лежаја точка (предњих и задњих) 
6. Замена хладњака воде 
7. Замена зупчасте летве волана 
8. Замена сета каишева и лежаја шпанера 
9. Замена хомокинетичког зглоба 
10. Полугенерална поправка мотора(замена карика са 

обрадом главе) 
11. Генерална поправка мотора(са обрадом) 

 
 
 
 

50 
 

Укупно пондера (бодова) за Партију 3: 100 
 
 

1. Цена по радном сату за Партију 3-максимални број бодова 50 
 
Најнижа понуђена цена по радном сату за Партију 3   х 50 бодова 
Понуђена цена по радном сату за Партију 3 
 

2. Позиција 2+3+4+....11 -максимални број бодова 50 
 

Најнижа понуђена цена Позиција 2+3+4+....11 х 50 бодова 
                               Позиција 2+3+4+....11 

                                                                                            Укупно пондера (бодова): 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



За Партију 4- Аутомеханичарске услуге за остале марке  аутомобиле (Рено, Фиат, Шевролет, 
Опел, Лада Нива...) 
Р.бр. Опис: Услуга без уградње делова Број пондера 

(бодова) 
1. Цена радног сата рада  50 
2. Замена сета квачила 
3. Ревизија мењача 
4. Замена кочионих плочица  
5 Замена лежаја точка (предњих и задњих) 
6. Замена хладњака воде 
7. Ревизија и пуњење клима уређаја 
8. Полугенерална поправка мотора(замена карика са 

обрадом главе Шевролет Лаћети 
9. Генерална поправка мотора(са обрадом) 
10. Замена сета каишева са шпанерима и ролерима  
11. Замена спона и осцилујућих рамена 
 Ревизија пумпе високог притиска Рено Кангу 1.5DCI 

50 

Укупно пондера (бодова) за Партију 3: 100 
 

 
1. Цена радног сата за Партију 4-максимални број бодова 50 

 
Најнижа понуђена Цена радног сата за Партију 4 х 50 бодова 
Понуђена Цена радног сата за Партију 4 
 

2. Позиција 2+3+4+....11 -максимални број бодова 50 
 

Најнижа понуђена цена Позиција 2+3+4+....11 х 50 бодова 
                               Позиција 2+3+4+....11 

                                                                                            Укупно пондера (бодова): 100  
 
*Напомена за Партију 4: За остале поправке које нису наведене у табели за Партију 4 признаје 
се норма сат рада из прилога конкурсне документације. 
 
У случају да у поступку оцењивања понуда две или више понуде буду са једнаким бројем 
пондера,  повољнија ће се сматрати понуда са дужим гарантним роком на изведене услуге  
 
 Партија 5- Вршење услуге-вулканизерске услуге возила возног парка Дома здравља Крагујевац 
 
Партија 6-Вршење техничког прегледа  возила возног парка Дома здравља Крагујевац  
 

• Критеријум за избор најбоље понуде је најнижа понуђена цена за Партиу 5 и 
Партију 6 

 
У случају да у поступку оцењивања понуда две или више понуде буду са истом најнижом 
понуђеном ценом, повољнија ће се сматрати понуда са дужим гарантним роком на изведене 
услуге  
 



 
 
 
Важност понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда  
 
Начин преузимања конкурсне документације: 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.  
 
Подношење понуда 
Рок за достављање понуде је 8 дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, 
односно до 30.01.2018. године.  Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу 
наручиоца до 30.01.2018. године  до  10.00 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 и поправке возила 
возног парка  Дома здравља Крагујевац . ЈН МВ-1/2018   
за партију ____________________________ навести број Партије, 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 30.01.2018 
године у 10.30 часова, у Дому здравља Крагујевац, Ул. Краља Милутина бр.1, Крагујевац  - 
Огранак Станово 

 

Отварање понуда је јавно и може  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 18.01.2018.године                         

 

    КОМИСИЈA 

Биљана Миливојевић, председник 

_____________________________ 

 
 
 

 


