


 

 

ПРОСЕЧНА ВРЕДНОСТ НОРМА ЧАСА = (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) / 5 

Код овог критеријума упоређиваће се вредност норма часа. Понуда са најнижом просечном 
вредношћу норма часа добија 30 пондера. Број пондера за сваку од осталих понуда израчунаће 
се према формули: 

30 x најнижа понуђена просечна вредност норма часа 
понуђена просечна вредност норма часа 

2) БРОЈ НОРМА ЧАСОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ УСЛУГА 

1) замена уља 
2) замена филтера уља 
3) замена филтера горива  
4) замена филтера ваздуха 
5) замена водене пумпе 
6) замена пумпе за гориво 
7) замена сајле гаса 
8) замена свећица 
9) замена централне споне 
10)  замена амортизера предњег 
11)  замена амортизера задњег 
12)  замена хомокинетичког зглоба предњег точка 
13)  замена дискова/пакнова предњих 
14)  замена дискова/пакнова задњих 
15)  замена кочионих плочица 
16)  замена сета за зубчење 
17)  замена шпанера 
18)  замена акумулатора 
19)  замена стоп светла 
20)  замена фара 
21)  замена фара електрично подешавање 
22)  замена точка 
23)  замена фелне 

Код овог критеријума сабира се број норма часова за све наведене услуге и понуда са 
најмањим укупним бројем норма часова добија 30 пондера. Број пондера осталих понуда 
израчунаће се према формули:  

 
30 x најмањи укупан број норма часова 
понуђени укупан број норма часова 

 
 
3) ЦЕНЕ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА  

Под ценом карактеристичних резервних делова подразумевају се цене следећих резервних 
делова: 

1) филтера горива  
2) филтер за уље 
3) филтер за ваздух 
4) комплет каишева за мотор 
5) диск 
6) плочице 



7) добош 
8) сет квачила 
9) хомокинетички зглоб 
10)  лежај точка 
11)  ауспух 
12)  пумпа за воду 
13)  акумулатор 

 
Код овог критеријума сабирају се цене за све наведене резервне делове и понуда са најмањом 
укупном ценом добија 30 пондера. Пондери за остале понуде се израчунавају према следећој 
формули: 

30x најмања укупна цена  
понуђена укупна цена 

 
4) УДАЉЕНОСТ СЕРВИСНОГ МЕСТА ОД СЕДИШТА НАРУЧИОЦА                                                                  

Код овог критеријума понуђач чије је сервисно место од седишта Наручиоца удаљено мање од 
5 км добија 10 пондера, Понуђач чије је сервисно место од седишта Наручиоца удаљено више 
од 5 км а мање од 10 км добија 5 пондера, Понуђач чије је сервисно место од седишта 
Наручиоца удаљено више од 10 км добија 1 пондер. 

Удаљеност сервиса Понуђача од седишта Наручиоца утврђује се на основу мапе са уцртаним 
путним правцем и приказаном раздаљином коју Понуђач прилаже у Понуди. 
 

ИЗРАЧУНАВАЊЕ УКУПНОГ БРОЈА ПОНДЕРА ЗА СВАКУ ПОНУДУ ПОСЕБНО 

Укупан број пондера за сваку понуду посебно, одређује се сабирањем добијених пондера по 
свим критеријумима-елементима. 

Услучају да понуде два или више понуђача остваре исти број пондера који је и највиши, биће 
изабрана понуда Понуђача који је понудио најкраћи рок обављања ванредног сервиса. 

 
5. Начин преузимања конкурсне документације: 

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице наручиоца www.gzs.gov.rs и 
Портала Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs . 

6. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: 

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.  

Понуду доставити на адресу: Геолошки завод Србије, Ровињска 12, 11124 Београд 45 са назнаком: 

"Понуда за јавну набавку услуга СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА СА УГРАДЊОМ 
ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЈНМВ бр. 122/2020  - НЕ ОТВАРАТИ". 

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: 30.01.2020. године, до 12 сати. 

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. 

Благовременом се сматра понуда, која је примљена и оверена печатом пријема у писарници 
Геолошког завода Србије (на наведеној адреси), најкасније до 12 сати последњег дана рока, без 



обзира на начин на који је послата. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће 
понуђачу предати потврду 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. 

 

 

7. Место, време и начин отварања понуда: 

Отварање благовремено приспелих понуда је јавно и одржаће се у просторијама Геолошког завода 
Србије, Ровињска бр.12, Београд, приземље, канцеларија бр. 45, 15 минута након истека рока за 
подношење понуда, односно 30.01.2020. године у 12.15 сати. 

8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

Присутни представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда морају Комисији за јавну 
набавку уручити писмена овлашћења за учешће у поступку јавног отварања понуда. 

Овлашћење мора бити на меморандуму понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. 

9. Рок за доношење одлуке о додели уговора: 

Одлука о додели уговора биће донета у року не дужем од 10 дана од дана отварања понуда. 

10. Лице за контакт 

Божидар Ђокић, е-маил адреса: javne.nabavke@gzs.gov.rs. 
 

                                                                                                 
        

                                                                                                         КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
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