
 
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА–БР.2/2020   
Набавк  Аутомобила за потребе Дома здравља Крагујевац обликована по 
партијама, чија је укупна процењена вредност 5.000.000,00дин. без ПДВ-а 
(6.000.000,00 дин са ПДВ-ом) 
 
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
Процењена вредност по партијама: 
 

 
 Назив и ознака из општег речника набавке: 341100000-Путнички аутомобил 
 Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 У случају да у поступку оцењивања понуда две или више понуде буду са истом 

најнижом понуђеном ценом, повољнијом ће се сматрати понуда са краћим 
роком испоруке.У случају да у поступку оцењивања понуда две или више 
понуде буду са истом најнижом понуђеном ценом, и истим роком испоруке, 
повољнијом ће се сматрати понуда са дужим роком плаћања. 
 

 Рок испоруке добара: не дужи од 30 дана од дана потписивања уговора 
 Рок плаћања : 50% по потписивању уговара, а 50% -15 дана по испоруци 

добара 
 
 
 Трајање Уговора: Уговор се закључује на период до испуњења уговорних 

обавеза 
  
За Партију 1 - Аутомобил нови-2 ком. 
Критеријум за Партију 1 - је најнижа понуђена цена  
Процењена вредност партије 2.250.000,00  дин. Без ПДВ-а 
Укупан број понуда:2 
Највише понуђена цена: 2.192.500,00 дин.без ПДВ-а 
Вредност изабране понуде: 2.116.000,00 дин.без ПДВ-а 
Уговор се додељује  Понуђачу   Viva Company doo, М.Влајића Шуке бр.10, Крагујевац 
заведена под бројем  03-1201  од  18.02.2020. године 
 

Редни бр. Јавне набавке 2/2020 
Добра:  Набавк  Аутомобила за потребе Дома здравља Крагујевац 

Ознака из општег речника 
набавке( CPV)  

341100000-Путнички аутомобил 

Партија бр.1 Аутомобил нови-2 ком. 
Процењена вредност пар.1  2.250.000,00 дин.  без ПДВ-а  (2.700.000,00 дин.са ПДВ-

ом) 
Партија бр.2 Аутомобил половни-1 ком 
Процењена вредност пар.2 940.000,00 дин. без ПДВ-а (  1.128.0000,00 дин.са ПДВ-ом) 
Партија бр.3 Аутомобил нов-2 ком 
Процењена вредност пар. 3  1.810.000,00 без ПДВ-а ( 2.172.000,00 дин.са ПДВ-ом) 



 

 
За Партију 2 - Аутомобил половни-1 ком  
Критеријум за Партију 2 - је најнижа понуђена цена  
Процењена вредност партије 2.250.000,00  дин. Без ПДВ-а 
Укупан број понуда:2 
Највише понуђена цена: 2.192.500,00 дин.без ПДВ-а 
Вредност изабране понуде: 2.116.000,00 дин.без ПДВ-а 
Уговор се додељује  понуђачу Ником-ауто доо, Лепенички булевар 47, Крагујевац 
заведена под бројем  03-1199  од 18.02.2020.године  
 
 
За Партију 3 - Аутомобил нов-2 ком  
Критеријум за Партију 3 - је најнижа понуђена цена  
Процењена вредност партије 1.810.000,00 дин. Без ПДВ-а 
Укупан број понуда:1 
Највише понуђена цена: 1.688.500,00дин.без ПДВ-а 
Вредност изабране понуде: 1.688.500,00 дин.без ПДВ-а 
Уговор се додељује  Понуђачу Jugo sport doo, Саве Ковачевића бб, 34000 Крљагујевац 
заведена под бројем  03-1200  од  18.02.2020. године 
 


