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К О С Ј Е Р И Ћ 
 
 
ПРЕДМЕТ: Захтев за подношење понудe;- 
 
 
 На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набaвкама („Службени гласник  РС“, 
број 124/12, 14/2015 и 68/2015), председник општине Косјерић упућује позив за 
достављање понуда у поступку набавке на који се Закон не примењује - набавка услуга 
поправке и одржавања службених возила, са обезбеђивањем резервних делова и 
потрошног материјала. 
 У складу са истим потребно је да нам доставите понуду на обрасцу понуде, који 
достављамо у прилогу. Услуге се пружају од момента обостраног закључења уговора 
па до 31.12.2019. године, односно до утрошка средстава планираних у буџету за ову 
врсту услуга. 
 

Понуду доставити у затвореној коверти на адресу Општинске управе општине 
Косјерић у Косјерићу, ул. Олге Грбић 10, са назнаком „Понуда за услуге поправки и 
одржавања службених возила– НЕ ОТВАРАЈ“. 

 
 Рок за достављање понуда је уторак, 12.02.2019. године до 11,00 часова. 
   
 Отварање понуда ће се спровести у уторак  12.02.2019. године у 11,30 
часова, у канцеларији број 3, у згради Општинске управе општине Косјерић. 
 
 Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача. 
 
 Критеријум за оцењивање понуда је економски најповољнија  понуда. 
  

 
            Вредновање и рангирање понуда заснива се на следећем критеријуму: 
 

Редни 
број 

 
Назив критеријума 

Ознака 
критеријума 

Број 
пондера 

1. Понуђена цена (без ПДВ-а) Ц 70 

2. 
Удаљеност сервиса Понуђача од седишта 
Наручиоца 

У 20 

3. Рок плаћања ПЛ 10 

      УКУПНО 100 

 
1. Ц=Цена 
 
                                      минимална понуђена цена (дин) 

Ц= ––––––––––––––––––––––––––------ x 70 пондера 
                                             разматрана цена (дин) 



 
 
 
 
 
3. У = Удаљеност сервиса понуђача 
 
Навести удаљеност сервиса у km у образцу понуде од седишта Наручиоца у ул. Олге Грбић 10 
у  Косјерићу 
 

-  Удаљеност сервиса Понуђача од седишта Наручиоца - до 5 км ---------20 пондера 
-  Удаљеност сервиса  Понуђача од седишта Наручиоца - преко 5 км ------ 0 пондера 

 
4. ПЛ = Рок плаћања 
 

- Валута плаћања 15 дана ---------------------------------------0 пондера 
- Валута плаћања 30 дана ---------------------------------------5 пондера 
- Валута плаћања 45 дана --------------------------------------10 пондера 

 
 
 
У случају истог броја пондера, предност ће имати понуђач који је понудио нижу цену (без 
ПДВ-а). 
 
 Наручилац ће одлуку о додели уговора донети одмах по отварању понуда. 
 

Контакт особа за ближе информације је Бојана Вукосавић, факс: 031/781-441 и     
е-mail: nabavkekosjeric@gmail.com  
                                                                                                        

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
     Жарко Ђокић с.р. 
 

 
 
 

 


