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Број:01-1417 
Дана:11.06.2020. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА 
СЕРВИС ВОЗИЛА 

ЈН 10/20 МВ 
 
 

Назив наручиоца: Дом здравља „Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола 
Адреса наручиоца: Светог Стефана 1, 24300 Бачка Топола 
Интернет страница наручиоца:www.дзбт.цо.рс 
Врста наручиоца: Здравство 
Врста предмета: набавка услуга-сервис возила, није обликована у  партије 
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

•••• 50110000 – Услуге поправке и одржавања моторних возила и припадајуће опреме 

•••• Набавка се води под редним бројем: 02/19  набавка услуга, у плану јавних 
набавки –услуге- под бројем 2.6., финансирање из буџета. 

•••• Средства су обезбеђене на конту: 425211  у финансијском плану Дома здравља 
„Др Јанош Хаџи“ Бачка Топола 

•••• Предмет јавне набавке: набавка услуга – сервис возила 

•••• Процењена вредност јавне набавке  645.833,33 динара без ПДВ 
 
Уговорена вредност:  
 

Назив понуђача 

Укупна 

вредност  у 

динарима без 

ПДВ 

Укупна 

вредност  у 

динарима са 

ПДВ 

1. “AUTO AS” automehaničarsko-limarski servis , 
Jovana Mikića 40, Bačka Topola 24300 

6.333,32 7.600,00 

 
 
Дом здравља „ДрЈанош Хаџи“ БачкаТопола је применио критеријум „најнижа понуђена цена“. 
Број примљених понуда: 1 
 

a) Понуђена цена (највиша и најнижа) код свих понуда: 

Naziv ponuđača 

Укупна вредност  

у динарима без 

ПДВ 

Укупна 

вредност  у 

динарима са 

ПДВ 

1. 
“AUTO AS” automehaničarsko-limarski 
servis , Jovana Mikića 40, Bačka Topola 
24300 

6.333,32 7.600,00 
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b) Понуђена цена/понуђена цена код прихватљивих понуда (највиша и најнижа) 

Naziv ponuđača 

Укупна вредност  

у динарима без 

ПДВ 

Укупна 

вредност  у 

динарима са 

ПДВ 

1. 
“AUTO AS” automehaničarsko-limarski 
servis , Jovana Mikića 40, Bačka Topola 
24300 

6.333,32 7.600,00 

 
 
 
Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
Изабрани добављач не извршава набавку уз помоћ подизвођача.  
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 08.06.2020.        
 
Основни подаци о добављачу: 
 
 

1. “АУТО АС” аутомеханичарско-лимарски сервис , Бачка Топола,  Јована Микића 40,  

Бачка Топола 24300   

кога заступа директор  Јожеф Туруц  

Текући рачун број:265-2410310003444-45 

ПИБ: 101447046 

Матични број: 50258815 

Врста правног лица : мало 

Датум закључења уговора: 10.06.2020. год. 
Период важења уговора: Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза. 
Укупна вредност уговора износи 6.333,32 динара без ПДВ, односно 7.600,00 динара са ПДВ. 
 
Околности које представљају основ за измену уговора: 
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                           ДИРЕКТОР: 

                                                                 Др мед Калоци Дора 
                                                                  спец психијатрије 

 
 


