
OБАВЕШТЕЊЕ 

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

Назив наручиоца: Управа за заједничке послове републичких органа  

Адреса наручиоца: Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница наручиоца: www.uzzpro.gov.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета, назив и ознака из 

општег речника набавке 

Отворени поступак  број 14/2020 

Предмет јавне набавке је набавка услуга 

сервисирања и одржавања возила. 

Назив и ознака из општег речника. Услуге 

поправки и одржавања моторних возила и 

припадајуће опреме - 50110000-9 

Број и назив партије Назив и ознака из општег речника 

Партија 1 - Сервисирање и одржаввање 

возила марке Ауди ( возила у гарантном 

року) са уградњом оригиналних резервних 

делова сертификованих од стране 

произвођача возила 

Услуге поправки и одржавања моторних возила и 

припадајуће опреме - 50110000-9  

Партија 2 - Сервисирање и одржавање 

возила марке Škoda са уградњом 

оригиналних резервних делова 

сертификованих од стране произвођача 

возила 

Услуге поправки и одржавања моторних возила и 

припадајуће опреме - 50110000-9  

Партија 3 - Сервисирање и одржавање 

возила марке Lexsus са уградњом 

оригиналних резервних делова 

сертификованих од стране произвођача 

возила 

Услуге поправки и одржавања моторних возила и 

припадајуће опреме - 50110000-9  

Партија 4 - Сервисирање и одржавање 

возила марке Toyota, са уградњом 

оригиналних резервних делова 

сертификованих од стране произвођача 

возила 

Услуге поправки и одржавања моторних возила и 

припадајуће опреме - 50110000-9  

Партија 5 - Сервисирање и одржавање 

возила марке Mazda са уградњом 

оригиналних резервних делова 

сертификованих од стране произвођача 

возила 

Услуге поправки и одржавања моторних возила и 

припадајуће опреме - 50110000-9  

Партија 6- Сервисирање и одржаввање 

возила марке Ауди са уградњом 

оригиналних резервних делова 

Услуге поправки и одржавања моторних возила и 

припадајуће опреме - 50110000-9  

Партија 7 - Сервисирање и одржавање 

возила марке Fiat, Zastava 10, Dodge, 

Krajsler Jeep Mitsubisi, Kia, Opel, Citroen, 

Peugeot, Nissan, Ford, Hyundai, Škoda Fabia, 

VW и Renault са уградњом оригиналних 

резервних делова на возилу 

Услуге поправки и одржавања моторних возила и 

припадајуће опреме - 50110000-9  

Партија 8 - Сервисирање и одржавање 

возила марке Tam, Fiat Iveco и Kamaz са 

уградњом оригиналних резервних делова 

на возилу 

Услуге поправки и одржавања моторних возила и 

припадајуће опреме - 50110000-9 
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Партија:  

Партија 2 - Сервисирање и одржавање возила 

марке Škoda са уградњом оригиналних резервних 

делова сертификованих од стране произвођача 

возила 

Уговорена вредност:  

18.000.000,00 динара 

С обзиром да је цена услуга изражена по норма 

часу за све врсте поправки према укупном броју 

возила, вредност уговора на годишњем нивоу 

представља процењену вредност јавне набавке 

Критеријум за доделу уговора: 

Економски најповољнија понуда 

Критеријуми: 

1. Укупна цена норма часа– 60 пондера 

2. Попуст на цену сертификованих оригиналних 

резервних делова и потрошног материјала – 20 

пондера 

3. Обезбеђење  заменских возила - 20 пондера 

Укупно: 100 пондера 

Број примљених понуда: 1 

Понуђена цена: 186.000,00 динара 

Понуђена цена код прихватљивих 

понуда: 
186.000,00  динара 

Датум доношења одлуке о додели 

уговора: 
13.04.2020. године 

Датум закључења уговора: 02.06.2020. године 

Основни подаци о добављачу: 

Група понуђача: Друштво са ограниченом 

одговорношћу „АУТО ЧАЧАК ПРОМЕТ“ д.о.о. 

Чачак, Коњевићи бб, ПИБ 109780192, матични број 

21241504 и Друштво за производњу, трговину и 

услуге „АУТО КУЋА САМАРЏИЋ“ д.о.о. Београд, 

Булевар патријарха Павла 5т, ПИБ 100171886, 

матични број 17408283 

Период важења уговора: 
1 година, а примењиваће се од 12.07.2020. године 

закључно са 11.07.2021. године 

 

 

 

 

 


