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Наручилац: Дом Здравља Суботица 

Адреса: Петефи Шандор 7 

Место:  24000 Суботица 

Број: 01-2771/20-20-3 

Датум: 09.07.2020. године 

 

На основу члана  39., 55. и 60. става 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 

и 68/15)  

ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА 

СУБОТИЦА, ПЕТЕФИ ШАНДОРА 7 

(здравствена установа, www.домздравља.орг.рс) 

 
објављује 

П О З И В 

за подношење понуде 

 

Предмет  јавне набавке је набавка УСЛУГА- Техничко одржавање возила 2 и техничко 

одржавање возила 3,  ЈНМВ  редни број 20/20,  која се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности, а ради закључивања оквирног споразума. Оквирни споразум се закључује на период од 

годину дана са једним понуђачем.  

 

Јавна набавка је обликована у две партије: 

 

Партија 

 

Назив 

Шифра из Општег 

речника 

1 
ОДРЖАВАЊЕ  И  СЕРВИСИРАЊЕ  МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА ФИАТ ВАН ГАРАНТНОГ РОКА 50110000 

2 
Одржавање и сервисирање моторних возила CITROEN 

JUMPER i RENO TRAFFIC ван гарантног рока 50110000 

 

Услови за учествовање у поступку: 

Право учешћа имају сва физичка и правна лица  која испуњавају  услове предвиђене  чланом  75. 

Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)  и конкурсном документацијом 

наручиоца, уколико доставе доказе о  испуњености услова. Конкурсном документацијом ближе су 

одређени услови за учешће у поступку, као и начин доказивања испуњености услова. 

 

Критеријум за доделу уговора  у овом поступку јавне набавке је: 

 

ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА 

Елементи критеријума за избор најповољније понуде приказани су у следећој табели: 
Р. БР. ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА  БРОЈ ПОНДЕРА  

1. Цена редовног сервисирања возила максимално 20 

2. Цена одржавања возила  максимално 35 

3. Цена услуга Максимално 30 

4. Цена ванредног прегледа возила са детекцијом кварова максимално 15 

 УКУПНО 100 

 

Сви заинтересовани понуђачи могу бесплатно преузети конкурсну документацију на интернет 

страници наручиоца www.domzdravlja.org.rs и на Порталу јавних набавки или им на њихов писмени 

захтев може бити достављена од стране Наручиоца поштом или електронским путем. 

http://www.domzdravlja.org.rs/
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Увид и преузимање конкурсне документације: Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију 

могу преузети у Дому здравља  Суботица, на адреси Суботица,  Петефи Шандора 7, сваког радног 

дана  од 08,00-13,00 часова у канцеларији Одсека за јавне набавке. Конкурсна документација  може 

бити достављена поштом или електронским путем. 

 

Понуђачи су дужни да у складу са чланом 75. став 2. ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) 

при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

Подношење понуда: 

 
Рок за подношење понуда је 24.07.2020. године до 11,00 часова, 14  дана од дана објављивања  

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки у складу са чланом 57. ЗЈН („Сл.гласник РС“ 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно у време и на начин предвиђен конкурсном документацијом.  

 

Понуде се подносе у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца:  

 

Дом здравља Суботица,  Петефи Шандора 7, 24000 Суботица – писарница са назнаком „не 

отварати – понуда за ЈНМВ бр. 20/20,  ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 2 И ТЕХНИЧКО 

ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА 3, партија бр. ______ 
 

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу понуђача, одговорно лице и број телефона.  

 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на 

одређене партије. 

У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може 

оцењивати за сваку партију посебно. 

Понуда мора да обухвати све ставке из једне партије. 

Понуде морају бити исказане у динарима.  

Неприхватљиве су понуде са  варијантама. 

Неблаговремена понуда се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћена понуђачу уз 

повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.  

 

Отварање понуда је јавно.  Понуда ће се отворити одмах, по истеку рока за подношење понуда, 

односно дана 24.07.2020. у 11,15 часова  по редоследу пријема понуда. 

Отварање понуда ће се обавити на адреси Суботица, Петефи Шандора 7, у канцеларији службе за 

јавне набавке.  

Представници понуђача, пре почетка поступка отварања понуда морају предати Комисији за јавне 

набавке писмено пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда, издато на 

меморандуму понуђача, оверено печатом и потписмом овлашћеног лица и личну карту на увид.  

 

Наручилац ће одлуку о закључењу оквирног споразума донети у року од 10 дана од дана јавног 

отварања понуда. 

 

Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у 

року од 3 дана од дана доношења. 

 
Контакт: Додатне информације у вези са конкурсном документацијом могу се добити искључиво 

писменим путем  на е-mail:  dzsunabavkaopreme@gmail.com.  

mailto:dzsunabavkaopreme@gmail.com

