
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA 

 

Назив Наручиоца: Комесаријат за избеглице и миграције 

 

Адреса наручиоца: Нови Београд, Народних хероја бр. 4 

 

Интернет страница наручиоца: www.kirs.gov.rs 

 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

 

Врста предмета: Услуге 

 

Врста поступка јавне набавке: 
Отворени поступак,  број 11/2019 

 

 

Опис предмета набавке, назив и 

ознака из општег речника набавке: 

Набавка  услуга сервисирања и одржавања возила од стране 

овлашћеног сервисера са уградњом оригиналних резервних 

делова сертификованих од стране произвођача возила, 

обликована по партијама 

Партија 1. Услуге сервисирања и одржавања возила марке                                                               

FIAT DUCATO CARGO 1,6L и FIAT DОBLO                       

CARGO 1,6L од стране овлашћеног сервисера са уградњом 

оригиналних резервних делова сертификованих од стране 

произвођача возила 

Партија 2. Услуге сервисирања и одржавања возила марке                                                               

HUNDAI TUCSON 2,0 CRDI 4VDMT- STILE од стране 

овлашћеног сервисера са уградњом оригиналних резервних 

делова сертификованих од стране произвођача возила 

Партија 3 Услуге сервисирања и одржавања возила марке                                                               

PEUGEOT TRAVELL ER од стране овлашћеног сервисера са 

уградњом оригиналних резервних делова сертификованих од 

стране произвођача возила 

Партија 4 Услуге сервисирања и одржавања возила марке                                                               

ISUZU TROQUOISE од стране овлашћеног сервисера са 

уградњом оригиналних резервних делова сертификованих од 

стране произвођача возила 

Партија 5 Услуге сервисирања и одржавања возила марке MST 

M644 PLUS- радна машина од стране овлашћеног сервисера са 

уградњом оригиналних резервних делова сертификованих од 

стране произвођача возила 

Назив и ознака из општег речника: Услуге поправки и 

одржавања моторних возила и припадајуће опреме 

50110000  – 9. 

 

Критеријум за доделу уговора: 

најнижа понуђена цена 

Начин преузимања конкурсне 

документације, односно интернет 

- Портала управе за јавне набавке: portal.ujn.gov.rs  

- Интернет странице Наручиоца: www.kirs.gov.rs. 

http://www.kirs.gov.rs/


страница где је конкурсна 

документација доступна: 

 

 

 

Начин подношења понуде и рок за 

подношење понуде: 

Понуде се могу поднети Комесаријату за избеглице и миграције 

до дана 6. новембра 2019. године, до 10:30 часова. Понуда ће се 

сматрати благовременом ако наручиоцу буде достављена најкас 

није до наведеног рока.  

Понуду, у писаном облику, доставити поштом или личном 

доставом на адресу: Комесаријат за избеглице и миграције, 

Народних хероја 4, 11 070 Нови Београд. Понуда треба да буде 

ковертирана са назнаком «НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА И 

ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА ОД СТРАНЕ ОВЛАШЋЕНОГ 

СЕРВИСЕРА СА УГРАДЊОМ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ 

ДЕЛОВА СЕРТИФИКОВАНИХ ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА 

ВОЗИЛА, НАЗИВ И БРОЈ ПАРТИЈЕ/А, ЈН 11/2019.« 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, 

телефон и контакт особу.  

Понуђач понуду подноси у затвореној коверти или кутији, 

затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 

Место, време и начин отварања 

понуда: 

Отварање понуда, обавиће се јавно, у 11:00 часова, дана                           

6. новембра 2019. године, у просторијама Комесаријата за 

избеглице и миграције, Народних хероја 4, Нови Београд, 

канцеларија број 7, први спрат. Сва заинтересована лица могу 

присуствовати отварању понуда. 

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању 

поступка отварања биће враћене понуђачу са назнаком да је 

понуда поднета неблаговремено. 

 

Услови под којим представници 

понуђача могу учествовати у 

поступку отварања понуда: 

Прeдстaвници пoнуђaчa, прe пoчeткa пoступкa oтвaрaњa понуда 

мoрajу поднети писмeнo пунoмoћje (oвлaшћeњe) зa учeшћe у 

пoступку oтвaрaњa пoнудa, заведено, oвeрeнo пeчaтoм и 

пoтписoм oвлaшћeнoг лицa и личну кaрту нa увид. 

 

Рок за доношење одлуке: 

Нaручилaц ћe oдлуку o дoдeли угoвoрa дoнeти у рoку oд 

двадесетпет дaнa oд дaнa jaвнoг oтвaрaњa пoнудa. 

 

Лице за контакт: 

Нада Мариновић Mиланковић, од 7,30 до 15,30 часова, e-mail - 

nada.marinovic@kirs.gov.rs 

 

 


