
1 

 

Град Ниш 

Градска општина Медијана 

ул.Париске комуне бб 

www.medijana.rs, врста наручиоца : локална самоуправа 
Број :  04-3/  154 -2018/02 

Датум: 04.04.2018 

На основу члана 60 и 61 Закона о јавним набавкама набавкама ("Службени гласник 

Републике Србије" број 68/2015) и Одлуке  о покретању  постука јавне набавке мале вредности бр. 

031-2/312 -2018/01 од 04.04.2018. године Наручилац : Градска општина Медијана, ул. Париске 

комуне бб, 18000 Ниш упућује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

1. Наручилац : Градска општина Медијана, ул. Париске комуне бб, 18000 Ниш 

2. Предмет набавке: услуге одржавања службених аутомобила за потребе Градске општине 

Медијана,  поступак јавне набавкр мале вредности  - јавна набавка бр. 04//3 -11 -2018 ,  ОРН: 

50110000 услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме 

Предмет набавке је обликован у 5 ( пет) партија 
 

ПАРТИЈА 1 Одржавање возила марке Škoda Superb 1 путничко возило 

 

ПАРТИЈА 2 Одржавање возила марке Dacia Sandero 2 путничка возила 

 

ПАРТИЈА 3 Одржавање возила марке Peugeot Boxer 1 комби возило 

 

 

 

ПАРТИЈА 4 

 

 

 

Одржавање возила марке Škoda Octavia Elegance 1 путничко возило 

 Одржавање возила марке Opel Astra 1 путничко возило 

Одржавање возила марке Mercedes Vito 1 комби возило  

Одржавање возила марке Fiat Ducato 1 комби возило 

Одржавање возила марке Zastava 2 путничка возила 

Одржавање возила марке Zastava Iveko - kombi 

30.10HKK30.10HNKPK NEW 1 комби возило 

 

ПАРТИЈА 5 Услуге прања аутомобила 

 

 

      Набавка се спроводи за следеће партије: 
 

ПАРТИЈА 3 Одржавање возила марке Peugeot Boxer 1 комби возило 

 

ПАРТИЈА 5 Услуге прања аутомобила 

 

 

3. Услови за учешће у поступку :  Право учешћа имају сва заинтересована лица , која 

испуњавају услове из чл. 75 Закона о јавним набавкама. 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

4. Критеријум за избор најповољније понуде :je економски најповољнија понуапрема 

следећим елементима ( важи за партију 3): 
   

1. Укупна цена рада редовног сервисирања свих возила 20 

2. Укупна цена рада ванредног сервисирања свих возила 25 
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3. 
Укупна цена резервних деловаза редовно сервисирање 

возила 
20 

4. 
Укупна цена резервних делова за ванредно сервисирање 

возила 
25 

5. Гаранција за извршени рад сервисирања возила у данима 4 

6. Гаранција за уграђене резервне делове у месецима 4 

7. Рок плаћања у данима 2 

УКУПНО: 100 ПОНДЕРА 

Критеријум за избор најповољније понуде :je економски најповољнија понуда према 

следећим елементима ( важи за партију 5): 
   

1. Понуђена цена 80 

2. Рок плаћања 20 

УКУПНО: 100 ПОНДЕРА 

 

1. Време и место увида у конкурсну документацију , услови за преузимање конкурсне 

документације: Конкурсна документација може се бесплатно преузети у електронском 

облику са Портала јавних набавки , Портала службених гласила Републике Србије и база 

прописа , и сајта Градске општине Медијана www.medijana.rs или лично у Градској 

општини Медијана, ул. Париске Комуне бб, Ниш. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 

који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача.  

2. Време и место подношења понуда: Понуде се могу достављати лично или путем        

           поште на адресу: Градска општина Медијана ,Париске комуне бб, 18000 Ниш, са  

  назнаком :    Не отварати  - Понуда за јавну набавку бр. 04/3-11 -2018 – услуге одржавања 

службених аутомобила за потребе Градске општине Медијана Понуђач је дужан да на  

полеђини  коверте назначи   назив , адресу, телефон и   контакт особу. 

 

     Крајњи рок достављања понуда је 12.04.2018. године до 12 сати на  наведеној  

     адреси,  без обзира на начин достављања. Благовременим ће се сматрати понуде које  

      буду пристигле код наручиоца до 12  сати последњег дана рока. 

 

3. Време и место отварања понуда : Јавно отварање понуда  обавиће се последњег дана      

      рока за достављање понуда у 12 сати и 15 минута у просторијама Градске општине  

      Медијана, у канцеларији бр. 23. 

      Услови под којма представници  понуђача могу учествовати у поступку отварања    

      понуда: понуђач је дужан да на отварању понуда преда Овлашћење ( образац     из  

 конкурсне документације стр. 43)  да предузима све радње у поступку јавног отварања 

понуда. 

4. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 ( десет )  дана од дана отварања понуда.  

Особа за контакт која  ће пружати додатне информације:  Маја Миленковић,  тел.018/532-

992 лок.120. 
  

 

Управа Градске општине Медијана 
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