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На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање 

депозита (О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године), који се односи на набавке на које се Закон о 

јавним набавкама не примењује, дана 22. јула 2022. године 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

у поступку набавке услуге сервиса и поправке возила 

 

 

Подаци о наручиоцу 

 

Наручилац: Агенција за осигурање депозита  

Адреса: Београд, Кнез Михаилова бр. 2.  

Матични број: 17606786; ПИБ: 104001240  

Интернет страница: www.aod.rs  

 

Предмет набавке 
 

Предмет набавке је набавка услуга сервиса и поправке путничког возила, која се спроводи ради 

одржавања службеног возила у Агенцији за осигурање депозита, и то марке: Škoda, модел: 

SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI, број шасије: TMBAF63T8B9031281. 

 

Услови за учешће у поступку 

 

Понуђач треба да буде правно лице регистровано за обављање сервиса аутомобила марке Škoda. 

Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана истека рока за достављање понуде.  

 

Посебни захтеви Наручиоца 

Понуђач треба да достави понуду која ће садржати следеће елементе: 

Р.бр. Опис  Цена без ПДВ-а Цена са ПДВ-ом 

1. Кочиони диск задњи (2 ком)   

2. Диск плочице задње   

3. Кочиони диск предњи (2 ком)   

4. Диск плочице предње   

5. Ремонт кочионих клешта   

6. Сервисна услуга   

 УКУПНО   

Напомена: Наручилац је табели исказао појединачна добра која треба да служе за рангирање 

понуда, док ће сервис и поправака службеног возила бити реализоване у складу са стварним 

потребама Наручиоца, а све до висине процењене вредности набавке. 

http://www.aod.rs/


 

 

Замена резервних делова који су специфицирани у понуди ће се обављати по ценама датим у 

понуди. 

 

У случају да је потребна замена резервних делова који нису специфицирани у понуди, пружање 

услуга и замена резервних делова се врши по правилу на основу претходне писане сагласности 

Наручиоца, на понуду Пружаоца услуга у погледу врсте, обима, квалитета и цене.  

 

Пружалац услуга је обавезан да пружене услуге обави квалитетно и савесно у складу са прописима 

и правилима професије. 

 

Гарантни рок за извршене услуге: минимум 6 месеци од дана извршења услуге. 

 

Гарантни рок за резервне делове: по условима гаранције произвођача резервних делова, од дана 

уградње резервног дела. Гаранција подразумева обавезу Пружаоца услуга да у гарантном року, на 

писани позив Наручиоца, изврши поправку/замену неисправног дела, набавку резервног дела и 

отклањање квара о трошку Пружаоца услуга. Уколико се појави недостатак који је отклоњен у 

гарантном року, Пружалац услуга тај недостатак отклања о свом трошку. 

 

Цена 

 

Понуђач исказује цену у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. 

 

Критеријум за доделу уговора 

 

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума најниже понуђене укупне цене. 

 

Резервни критеријум 

 

Уколико две или више прихватљивих понуда имају исту укупну цену, повољнија је она понуда 

понуђача који је понудио укупну нижу цену за резервне делове. 

 

У случају да су сви напред наведени елементи понуде идентични, биће прихваћена понуда 

понуђача који je раније предао понуду.  

 

Достављање понудa: 

Достављање понуда врши се електронским путем, на мејл адресе:  
gordana.milkovic@aod.rs; nada.mirceta@aod.rs; suzana.dujkovic@aod.rs 

 

 

Крајњи рок за достављање понуда је среда, 27. јули 2022. године, до 12:00 часова.  

 

Контакт подаци:  Гордана Милковић Недић, тел: 011/2075-152 

   Нада Мирчета, тел. 011/2075-139 

 Сузанa Дујковић, тел. 011/2075-167 
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