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МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Дирекција за водне путеве 
Француска бр.9 
Београд 
 
www.plovput.gov.rs 
 
Орган државне управе 
 
Услуга – Партија 1 - одржавање аутомобила марке „Мазда“ 
50112200 – услуга одржавања аутомобила       
 
Уговорена вредност износи: 
 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без  ПДВ-а),  
  250.000,00 динара 
Вредност уговора о јавној набавци  
(са  ПДВ-ом),  
  300.000,00 динара 

 
Критеријуми         
МГСИ-Дирекција за водне путеве ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума 
економски најповољније понуде: 

- цена норма/час                 70 бодова 
- рок за извршење услуге   20 бодова  
- гаранција за радове          10 бодова 

 

Цена се бодује на следећи начин: Максимално број бодова износи тпо 70 бодова 

За најнижу понуђену укупну цену по норма/часу без ПДВ додељује се 70 бодова.  
Сваки следећи бод за понуђену укупну цену по норма/часу  без ПДВ, израчунава се по формули : 
 

Најнижа понуђена укупна цена по норма/часу без ПДВ  x  70 

                                               Понуђена укупна цена по норма/часу без ПДВ 

Рок за извршење услуге: Максимално 20 пондера 

Напомена : Рок за укупно извођење услуге се даје у календарским данима! 
Не може се прихватити рок за извршење услуге који није изражен у календарским данима (нпр. 
радни дани, седмице, месеци).   
Понуда у којој рок за извођење услуге не буде наведен у календарским данима биће одбијена 
као неприхватљива. 
За најкраће понуђени рок за извођење услуге додељује се 20 пондера.  
Сваки следећи пондер за понуђени рок, израчунава се по формули : 
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                                  Најкраће укупно понуђени рок за извођење услуге х 20 

                             Укупно понуђени рок за извођење услуге 

Гаранција за радове: Максимално 10 бодова 

Понуђач који да најдужи рок за гаранцију за радове добиће максимално 10 бодова. Све остале 
вредности се израчунавају по моделу обрасца за цену/норма часу. 

 

Број примљених понуда – 1 (једна) 

Понуђена цена                            највиша: 250.000 ,00  динара 

                                                     најнижа:  250.000,00  динара 

Понуђена цена код                    највиша:  250.000 ,00 динара 

 прихватљивих понуда             најнижа:  250.000 ,00   динара 

У уговору нема подизвођача. 

Датум доношења одлуке о додели уговора:  29. август  2014.године 

Датум закључења уговора:  03. септембар 2014.године 

Добављач:: ДИПем“ д.о.о. Чачак, Пословница ДИПем-Мазда, Београд, ул. Патријарха Јоаникија  
бр.17д. 

ПИБ: 101119447 

Матични број: 07377487 

Околности које представљају основ за измену уговора: нема 

Период важења уговора:  12 месеци  од дана потписивања уговора. 

.Остале информације: / 


