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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 

 

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  

Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, 

www.rgz.gov.rs 

2. Врста наручиоца:  

Посебна организација државне управе. 

3. Врста поступка јавне набавке:  

Отворени поступак. 

 

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

 

Предмет јавне набавке је услуга - Сервисирање и одржавање возила, са 

обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала, за потребе 

Републичког геодетског завода: Седишта и његових организационих јединица 

– Служби за катастар непокретности (JН 3/2019) 

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге поправке и одржавања 

аутомобила – 50112000. 

             

5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:  
 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

  

 

        Процењена вредност јавне набавке, без ПДВ-а, износи 12.700.000,00 динара. 

 

6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:  
 

Критеријум за избор најповољније понуде је економски најповољнија понуда, 

према следећим критеријумима:  

 

1. Понуђена цена услуга 

2. Рок плаћања 

3. Гаранција за уграђене резервне делове 

 

1. Критеријумом понуђена цена услуга се оцењују комплетна услуга из предмета 

јавне набавке, која се састоји из следећих подкритеријума, и то: 
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КРИТЕРИЈУМ ПОНУЂЕНА ЦЕНА УСЛУГА 
Укупно 

бодова 

1. Понуђена цена аутомеханичарских и 

аутоелектричарских  услуга 
15 

2. Понуђена цена аутолимарских и аутолакирерских 

услуга 
15 

3. Понуђена цена вулканизерских услуга 15 

4. Понуђена цена услуге техничког прегледа 15 

5. Понуђена цена шлепања возила по једном километру 10 

6. Понуђена цена услуге прања возила 10 

 

Максимални број бодова за цену услуге је 80 бодова и добија се сабирањем 

добијених бодова за сваки од подкритеријума. 

Критеријум понуђене цене услуга биће вреднован тако што се за најмању цену 

одговарајућег подкритеријума добија максимални број бодова који припада том 

подкритеријуму на следећи начин: 

- за најнижу цену аутомеханичарских и аутоелектричарских  услуга биће 

додељено 15 бодова; 

- за најнижу цену аутолимарских и аутолакирерских услуга биће додељено 

15 бодова; 

- за најнижу цену вулканизерских услуга (демонтажа, монтажа и 

балансирање споњне гуме на челичној фелни + крпљење, демонтажа, 

монтажа и балансирање спољне гуме на челичној фелни + крпљење 

унутрашње гуме са демонтажом, монтажом и балансирањем спољне гуме на 

челичној фелни + крпљење, демонтажа, монтажа и балансирање спољне 

гуме на Аl фелни) биће додељено 15 бодова; 

- за најнижу цену услуге техничког прегледа биће додељено 15 бодова; 

- за најнижу цену шлепања возила, по једном километру, биће додељено 10 

бодова; 

- за најнижу цену услуге прања возила биће додељено 10 бодова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Осталим понудама за сваки подкритеријум ће се одређивати бодови сразмерно 

њиховом односу према најнижој цени према следећој формули: 

 

X  = бод x најнижа цена 

     цена из понуде 

 

2.  Рок плаћања: максимално 10 бодова 

Понуда са најдужим роком плаћања– 10 бодова. 

 

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по 

формули: 
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Понуђени  рок плаћања X максимани број бодова (10) 

Најдужи понуђени рок плаћања 

 

3. Гаранција за  уграђене резервне делове: максимално 10 бодова 

 

Понуда са најдужим понуђеним гарантним роком за уграђене резервне делове у 

месецима – 10  бодова.  

 

Вредновање осталих понуда за овај елемент критеријума израчунава се по 

формули: 

 

 

Понуђени гарантни рок X максимани број бодова (10) 

Најдужи понуђени гарантни рок 

 

Укупна оцена се добија сабирањем свих бодова. 

 

У случају да две или више понуда применом елемената критеријума добију исти укупан 

број бодова, као најповољнија сматраће се понуда којој је додељен већи број бодова за 

тачку 1. Понуђена цена услуга.  

 

У случају да понуђачи са истим укупним бројем бодова имају исти број бодова за тачку 1.  

 

Понуђена цена услуга, биће изабран онај понуђач који понуди дужи гарантни рок, а 

уколико понуде и исти гарантни рок, биће изабран понуђач који понуди дужи рок плаћања. 

Уколико ни након примене горе наведених резервних елемената критеријума није могуће 

донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде 

извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене 

само оне понуде које имају једнаку  Понуђену цену услуга, Рок плаћања и  Гаранцију за 

уграђене резервне делове. 

 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 

ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 

све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији 

назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују 

овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

 

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет 

адреса где је  конкурсна документација доступна:  
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Конкурсна документација се може преузети на сајту: www.rgz.gov.rs и на Порталу 

Управе за јавне набавке. 

 

    8. Начин подношења понуде и рок:  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Рок за подношење понуде је 18.03.2019. године, до 1200 часова. 

 

     

9.Место, време и начин отварања понуда:  
Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар 

војводе Мишића број 39, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – 

Сервисирање и одржавање возила, са обезбеђењем резервних делова и 

потрошног материјала, за потребе Републичког геодетског завода: Седишта и 

његових организационих јединица – Служби за катастар непокретности (ЈН 

бр. 03/2019) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране Наручиоца до 18.03.2019. године, до 1200 часова. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 

према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручулац 

ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде.  

 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 

односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 

сматраће се неблаговременом. 

 

Јавно отварање понуда обавиће се  18.03.2019. године, у 1300 часова, на првом 

спрату, канцеларија број 126. 

 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у 

поступку отварања понуда:  

 

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом 

оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица понуђача.  
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11. Рок за доношење одлуке:  

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је око 10 дана од дана отварања понуда. 

12. Лице за контакт:  

Биљана Стошић, дипл.економиста,  e-mail: јаvnenabavke@rgz.gov.rs 

 

 

 

 

 


