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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 – сервисирање и одржавање аутомобила марке „Шкода“    
50112200 
 
Уговорена вредност износи: 
 

Вредност уговора о јавној набавци  
(без  ПДВ-а),  
 

 Цена редовног и великог 
сервиса   динара : 197.067,00  
динара 

 Укупна цена услуга по норма 
сату за Skodu Superb Classic 
2.8 V6:       14.400,00 динара 

 Укупна цена услуга по норма 
сату за Skodu Fabija:  12.000,00  
динара 

 Транспорт неисправног возила 
до сервиса понуђача у радијусу 
до 10 km: 150,00 динара, 

 Транспорт неисправног возила 
до сервиса понуђача ван 
радијуса од 10 km: 
100,00 динара  

 
Вредност уговора о јавној набавци  
(са  ПДВ-ом),  
 

 Цена редовног и великог 
сервиса   динара :   236.480,40 

 Укупна цена услуга по норма 
сату за Skodu Superb Classic 
2.8 V6:    18.240,00  динара 

 Укупна цена услуга по норма 
сату за Skodu Fabija:  16.680,00  
динара 

 Транспорт неисправног возила 
до сервиса понуђача у радијусу 
до 10 km: 180,00 динара, 

 Транспорт неисправног возила 
до сервиса понуђача ван 
радијуса од 10 km: 
120,00 динара  

 
Критеријуми         
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МГСИ-Дирекција за водне путеве је уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „ 
економски најповољније цене“ по следећој методологији: 

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 
 

Ред. 
бр. 

ОПИС Број пондера 

1. ЦЕНА РЕДОВНОГ СЕРВИСА (Табела А) 45 
2. ЦЕНА НОРМА САТА(Табела Б) 25 
3. РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ-В 20 

4. 
ТРАНСПОРТ НЕИСПРАВНОГ ВОЗИЛА 
(ШЛЕПОВАЊЕ) (Табела Г) 

10 

УКУПНО ПОНДЕРА: 100 
 
Број пондера за сваког понуђача добија се сабирањем (1+2+3+4), односно А+Б+В+Г. 

 
1. Цена редовног сервиса 

Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 45 пондера.  
Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа понуђена цена редовног сервиса са 
понуђеним ценама осталих понуђача. 
Понуда са најнижим понуђеном ценом редовног сервиса добија 45 пондер.  
Број пондера за понуђене цене осталих понуђача израчунава за сваку од тих цена на следећи 
начин: 

   Пондери по основу ове цене    = 
45 х најнижа понуђена цена редовног сервиса
                             понуђена цeна 

 
2. Цена норма сата 
Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 25 пондера.  
Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа понуђена цена норма сата са понуђеним 
ценама осталих понуђача. 
Понуда са најнижим понуђеном ценом норма сата добија 25 пондер.  
Број пондера за понуђене цене осталих понуђача израчунава за сваку од тих цена на следећи начин: 

Пондери по основу ове цене    = 5 х најнижа понуђена цена
                             понуђена цeна 

 
3. Рок извршења услуге 
Под роком за извршење услуге се подразумева временски период у коме ће, од дана преузимања 
возила бити обављени радови са уградњом резервних делова.  

  Овај рок се односи на услуге аутомеханичарске, аутоелектричарске, вулканизерске, услуге редовних 
сервиса.  
Напомена: Не односи се на лимарско–фарбарске радове, генералне поправке мотора и поравке на 
мењачу возила, и сл. поравкe великог обима. 

 
1. Поправка истог дана по пријему возила    20 пондера 
2. Поправка у року од 2-4 дана од пријема возила    5 пондера 
3. Поправка у трајању преко преко 4 дана     1 пондер 
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4. Трaнспорт неисправног возила (шлеповање) Г 
Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 10 пондера. 
Укупан број пондера се добија сабирањем пондера, 
 Г=Г1+Г2 
 
 Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа понуђена цена услуге транспорта 

неисправног возила, у радијусу од 12 км, по километру од седишта Дирекције са ценом из 
понуда осталих понуђача, Г1 – 7 пондера 

ондер по основу цене за транспорт Г1  = 
х (најнижа понуђена цена по км +0,1) 

онуђена цена по километру 

 
 Понуда са најнижом понуђеном ценом за транспорт неисправног возила ван радијуса од 12 km 

по километру од седишта Дирекције, добија највећи број пондера, Г2-3 пондера. 
 
Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин: 

ондер по основу цене за транспорт Г2  = 
х (најнижа понуђена цена по км +0,1) 

онуђена цена по километру 

 
 
  Број примљених понуда – 2 (јдве) 

Понуђена цена   највиша:       

 Цена редовног и великог сервиса:   303.944,56  динара   динара 

Укупна цена услуга по норма сату за Skodu Superb Classic 2.8 V6:  15.200,00 динара 

Укупна цена услуга по норма сату за Skodu Fabija:  13.900,00  динара.    

Транспорт неисправног возила до сервиса понуђача у радијусу до 10 km:3.000,00  динара 
Транспорт неисправног возила до сервиса понуђача ван радијуса од 10 km: 
65,00 динара 
 
                                најнижа:        

Цена редовног и великог сервиса:   197.067,00   динара 

Укупна цена услуга по норма сату за Skodu Superb Classic 2.8 V6:       14.400,00 динара 

Укупна цена услуга по норма сату за Skodu Fabija:  12.000,00  динара 

Транспорт неисправног возила до сервиса понуђача у радијусу до 10 km: 150,00 динара, 
Транспорт неисправног возила до сервиса понуђача ван радијуса од 10 km: 
65,00 динара 
 

Понуђена цена код   прихватљивих понуда : највиша              

Цена редовног и великог сервиса:   303.944,56  динара   динара 

Укупна цена услуга по норма сату за Skodu Superb Classic 2.8 V6:  15.200,00 динара 
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Укупна цена услуга по норма сату за Skodu Fabija:  13.900,00  динара.    

Транспорт неисправног возила до сервиса понуђача у радијусу до 10 km:3.000,00  динара 
Транспорт неисправног возила до сервиса понуђача ван радијуса од 10 km: 
100,00 динара 
 

                                најнижа:        

Цена редовног и великог сервиса:   197.067,00   динара 

Укупна цена услуга по норма сату за Skodu Superb Classic 2.8 V6:       14.400,00 динара 

Укупна цена услуга по норма сату за Skodu Fabija:  12.000,00  динара 

Транспорт неисправног возила до сервиса понуђача у радијусу до 10 km: 150,00 динара, 
Транспорт неисправног возила до сервиса понуђача ван радијуса од 10 km: 
65,00 динара 
 

У уговору нема подизвођача. 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 12. мај 2016.године 

Датум закључења уговора:  20. мај 2016..године 

Добављач: : „ЋИРИНАЦ“ д.о.о. Београд, ул. Венизелосова бр. 50.   

ПИБ: 100038791 

Матични број: 17101072 

Околности које представљају основ за измену уговора: нема 

Период важења уговора:  годину дана од дана потписивања уговора. 

.Остале информације: / 


