
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 28/2013 -Поправке и 

одржавање моторних возила и набавка резервних делова за партије 1 и 2 

Наручиоц: Дом здравља Земун,Раде Кончара 46, Земун,интернет страница  

www.dzzemun.org.rs 

Врста наручиоца:здраство 

Набавка услуга, поправке и одржавања  моторних возила и набавка резервних делова -28/13 

Назив и ознака из општег речника набавки:50110000 поправке и одржавања  моторних возила и 

припадајуће опреме. 

За Партију 1-Аутоелектричарске услуге аутомобила Zastava 101 i Florida 1,3 

Процењена вредност за партију 1.-  80.000 РСД 

Број примњених понуда : 3  1. Електро сервис Раша  -Земун  2 Auto centar „Anđelković“doo -Београд 

Комисија, у фази стручне оцене понуда, констатује да су понуђачи за позиције 1,2,3, и 4 

понудили неупоредиве цене из разлога различитог тумачења наведених позиција. 

Комисија је у фази стручне оцене понуда, сходно члану 93. ЗЈН, позвала наведене понуђаче 

и затражила од њих додатна објашњења. 

Понуђач Elektro servis Raša  -Земун, дао је објашњење да је за наведене ставке понудио 

средњу цену поправке алнасера са уградњом било ког дела. 

Понуђач  Auto centar „Anđelković“doo -Београд дао је објашњење да је за наведене ставке 

понудио само цену  рада. 

Напомињемо да у фази подношења понуда нико од понуђача није тражио додатно   

појашњење конкурсне документације. 

Због неупоредивости понуда, а из разлога транспарентности поступка предметне јавне набавке,  

Комисија је предлаже  овлашћеном лицу Наручиоца обуставу поступка за партију 1. 

Аутоелектричарске услуге аутомобила Zastava 101 i Florida1,3 процењене вредности 80.000,00 

РСД и спровођење исте у новом поступку Јавне набавке мале вредности после протека рока 

захтева  за заштиту права. 

Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије и обуставило поступак. 

 

За Партију 2- Одржавање и сервисирање  аутомобила Zastava 101 i Florida 1,3 

Процењена вредност за партију 1.-  370.000 РСД 

http://www.dzzemun.org.rs/


Број примњених понуда : 3  1. Kiler  Auto –Novi Beograd   2. Mas- Promet doo-Dobanovci  3. Auto 

centar „Anđelković“doo –Beograd 

Комисија, у фази стручне оцене понуда, констатује да су понуђачи за позиције 

17,18,19,20,21,22 и 23 понудили неупоредиве цене из разлога различитог тумачења 

наведених позиција. Комисија је у фази стручне оцене понуда, сходно члану 93. ЗЈН, 

позвала наведене понуђаче и затражила од њих додатна објашњења. 

Понуђач Kiler  Auto –Нови Београд - дао је објашњење да је за наведене ставке понудио 

цену поправке по комаду са уградњом делова. 

Понуђач  Auto centar „Anđelković“doo -Београд дао је објашњење да је за наведене ставке 

понудио само цену  рада. 

Понуђач   Mas- Promet doo-Добановци дао је објашњење да је за наведене ставке понудио 

само цену  рада. 

Напомињемо да у фази подношења понуда нико од понуђача није тражио додатно   

појашњење конкурсне документације. 

Због неупоредивости понуда, а из разлога транспарентности поступка предметне јавне 

набавке,  Комисија је предложила овлашћеном лицу Наручиоца обуставу поступка за 

партију 2. Одржавање и сервисирање аутомобила Zastava 101 i Florida1,3 процењене 

вредности 370.000,00 РСД и спровођење исте у новом поступку Јавне набавке мале 

вредности после протека рока захтева  за заштиту права. 

Овлашћено лице Наручиоца прихватило је предлог Комисије и обуставило поступак. 

 

 

 


