ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
Прерадовићева 2
тел/фаџ: +381 021/431-144 ;
ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198; ЕППДВ:132716493
Деловодни број: 1550/3
Датум: 28.02.2020.г.
На основу чл. 107. 108 и 109 Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012,
14/2015 68/2015.) и Извештаја о стручној оцени понуда бр. 1550/2 од 26.02.2020.г. у
отвореном поступку јавне набавке добара: резервни делови за све машине 2019.(за потребе
ШГ Ср. Митровица) (III), редни број ЈН 104/19, на основу овлашћења директора ЈП
“Војводинашуме” бр. 1597 од 13.11.2019.г., заступник огранка предузећа
ЈП
“Војводинашуме” Шумско газдинство Сремска Митровица, доноси:
ОДЛУКУ
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ, у отвореном поступку јавне набавке добара: резервни делови
за све машине 2019.(за потребе ШГ Ср. Митровица)(III), редни број ЈН 104/19, како следи:
-

за партију бр. 1 – резервни делови за тракторе “Саме” понуђачу “РТИ” ДОО Нови
Сад, Булевар Војводе Степе 22, под бројем 07-118 од 18.02.2020.г., укупне
вредности 425.978,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели
уговор у висини процењене вредности од 800.000,00 дин без ПДВ-а.

-

за партију бр. 2 – резервни делови за тракторе “Casse” и / или “Steyr” понуђачу
“РТИ” ДОО Нови Сад, Булевар Војводе Степе 22, под бројем 07-118 од
18.02.2020.г., укупне вредности 802.370,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу
да њему додели уговор у висини процењене вредности од 1.450.000,00 дин без
ПДВ-а.

-

за партију бр. 3 – резервни делови за булдожер ”Коматсу” понуђачу “Ortex Uro
Group”доо, Крушевац, Паруновачка 2б под бројем 07-110 од 14.02.2020.г.,
укупне вредности 323.660,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему
додели уговор у висини процењене вредности од 750.000,00 дин без ПДВ-а.

-

за партију бр. 4- резервни делови за багер “Цатерпилар” понуђачу “Ortex Uro
Group”доо, Крушевац, Паруновачка 2б под бројем 07-110 од 14.02.2020.г.,
укупне вредности 353.215,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему
додели уговор у висини процењене вредности од 1.450.000,00 дин без ПДВ-а.

-

за партију бр. 5 – резервни делови за вибрациони ваљак АТЛАС понуђачу “Group
enigma MC”доо, Крушевац, Паруновачка 1б под бројем 07-119 од 18.02.2020.г.,
укупне вредности 141.012,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему
додели уговор у висини процењене вредности од 400.000,00 дин без ПДВ-а.

-

за партију бр. 6 – резервни делови за ивераче Елефанте, Елетари и Ротор, мулчер
Wилибалд, сензорска тањирача, атомизере: Мајерес и др.понуђачу “ВГП” ДОО
Руменка, Руменачки пут 39 под бројем 07-115 од 18.02.2020.г., укупне вредности
1

1.125.000,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у
висини процењене вредности од 1.130.000,00 дин без ПДВ-а.
-

за партију бр. 7 – резервни делови за машину МЕРЛО понуђачу “РТИ” ДОО Нови
Сад,Булевар Војводе Степе 22, под бројем 07-118 од 18.02.2020.г., укупне
вредности 337.347,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели
уговор у висини процењене вредности од 400.000,00 дин без ПДВ-а.

-

за партију бр. 8 – резервни делови за грејдер Радоје Дакић, утоваривач УЛТ, багер
610, гусеничар ТГ 200 и ТГ 120, БНТ 105 понуђачу: “РТИ” ДОО Нови
Сад,Булевар Војводе Степе 22, под бројем 07-118 од 18.02.2020.г., укупне
вредности 337.347,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели
уговор у висини процењене вредности од 400.000,00 дин без ПДВ-а.

-

за партију бр. 9 – резервни делови за теретна возила ФАП, аутобуси ИКАРБУС и
НЕОБУС и приколице ФАП, УТВА, ГОША, ИМАКО и МЕТАЛ понуђачу “City
Autotehnik”ДОО Београд, Булевар ЈНА 54Б, под бројем 07-112 од 14.02.2020.г.,
укупне вредности 1.159.408,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему
додели уговор у висини процењене вредности од 1.590.000,00 дин без ПДВ-а.

-

за партију бр. 10 – резервни делови за бочне тарупе МК и Орси и бочне косачице
АСАЛОНИ и УБАЛДУ понуђачу ПСЦ “Микрон” ДОО, Сириг, ЈНА бр. 47, под
бројем 07-117 од 18.02.2020.г., укупне вредности 313.675,00 дин, без ПДВ-а, те
предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности од
400.000,00 дин без ПДВ-а.

-

за партију бр. 11 – машинска обрада мотора са и без монтаже, понуђачу
Аутосервис Радосављевић. Ср. Митровица, Димитрија Давидовића 11, под
бројем 07-116 од 18.02.2020.г., укупне вредности 1. 393.300,00 дин, без ПДВ-а, те
предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности од
1.450.000,00 дин без ПДВ-а.

-

за партију бр. 12 – котрљајни лежајеви понуђачу “Sonirex”доо, Ветерник,
Новосадски пут 74, под бројем 07-95 од 07.02.2020.г., укупне вредности
506.689,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у
висини процењене вредности од 600.000,00 дин без ПДВ-а.

-

за партију бр. 13 – семеринзи и клинасто ремење понуђачу “Agro Hill”доо, Нови
Сад, Симеона Пишчевића 23, под бројем 07-111 од 14.02.2020.г., укупне
вредности 36.654,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели
уговор у висини процењене вредности од 300.000,00 дин без ПДВ-а.

-

за партију бр. 14 – резервни делови за грејдер ХБМ НОБАС понуђачу “Ortex Uro
Group”доо, Крушевац, Паруновачка 2б, под бројем 07-110 од 14.02.2020.г.,
укупне вредности 348.540,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему
додели уговор у висини процењене вредности од 600.000,00 дин без ПДВ-а.
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-

за партију бр. 15 – резервни делови за тифон за заливање понуђачу “Agro tech
PMD” ДОО Трешњевац, Тополски пут 2, под бројем 07-114 од 18.02.2020.г.,
укупне вредности 292.000,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему
додели уговор у висини процењене вредности од 390.000,00 дин без ПДВ-а.
Образложење

Предмет јавне набавке су добра- Резервни делови за све машине 2019 г.(за потребе ШГ
Сремска Митровица) (ИИИ), по партијама, број 104/19, спроводи се у отвореном поступку,
по Одлуци бр.1550 од 08.11.2019.г., по позиву објављеном дана 17.01.2020.г., на Порталу
управе за јавне набавке, Интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила РС и
базе података.
Ознака и назив из општег речника набавке:
машина за пољопривреду и шумарство – 16800000
- механички резервни делови осим мотора и делова мотора – 34320000
- резервни делови за теретна возила, доставна возила и аутомобиле – 34330000
- електрична опрема за моторе и возила – 31610000
- разни делови - 34913000
- делови

Укупно процењена вредност јавне набавке је 12.370.000,00 динара, без ПДВ-а, од чега за:
партија 1 – 800.000,00 динара, партију 2 – 1.450.000,00 динара, партија 3- 750.000,00
динара, партија 4- 1.450.000,00 динара, партија 5- 400.000,00 динара, партија 61.130.000,00 динара, партија 7- 400.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а, партија 8750.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а, партија 9- 1.500.000,00 динара, без обрачунатог
ПДВ-а, партија 10- 400.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а, партија 11- 1.450.000,00
динара, без обрачунатог ПДВ-а, партија 12- 600.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а,
партија 13- 300.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а, партија 14- 600.000,00 динара, без
обрачунатог ПДВ-а, партија 15- 390.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а, за коју се
спроводи поступак, по позиву објављеном дана 17.01.2020.г. на Порталу јавних набавки,
на Порталу службених гласила РС и база прописа и интернет страници наручиоца ЈП
“Војводинашуме” Петроварадин, Прерадовићева бр. 2, МБ 08762198, ПИБ: 101636567.
Јавна набавка је планирана Планом набавки за 2019.г., у оквиру редног броја 1.21 односно
1.1.20. у софтверској апликацији, конто 514. Средства за наведену јавну набавку су
предвиђена у Производно-финансијском плану наручиоца за 2019.г.
Поступак отварања понуда спроведен је у Дирекцији огранка предузећа, Шумског
газдинства Сремска Митровица, Паробродска 2, дана 18.02.2020.г., са почетком у 09:30
часова.
СТРУЧНА ОЦЕНА КОМИСИЈЕ
Благовремено, тј. до дана 18.02.2020.године до 09:00 часова, примљене су следеће понуде
понуђача, и то по наведеном редоследу:
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Редни
број
1.

Број под којим
је понуда
заведена
07-95

2.

07-104

3.

07-110

4.

07-111

5.

07-112

6.

07-114

7.

07-115

8.

07-116

9.

07-117

10.

07-118

11.

07-119

Назив и седиште
понуђача/шифра понуђача
“Сониреx”доо, Ветерник,
Новосадски пут 74
“Агромеханика АЦ”доо, Нови
Сад, Мирослава ПродановићаМицка 4
“Ортеx Уро Гроуп”доо,
Крушевац, Паруновачка 2б
“Агро Хилл”доо, Нови Сад,
Симеона Пишчевића 23
“Цитy Аутотехник”ДОО
Београд, Булевар ЈНА 54Б
“Агро тецх ПМД”
ДООТрешњевац, Тополски
пут 2
“ВГП” ДОО Руменка,
Руменачки пут 39
Аутосервис Радосављевић. Ср.
Митровица, Димитрија
Давидовића 11
ПСЦ “Микрон” ДОО, Сириг,
ЈНА бр. 47
“РТИ” ДОО Нови Сад
Булевар Војводе Степе 22
“Гроуп енигма МЦ” ДОО
Крушевац, Паруновачка 1 б

Датум
Пријема и час
пријема
07.02.2020.г.

За партије

12.02.2020.г.

1

14.02.2020.г.

3,4,8 и 14

14.02.2020.г.

12 и 13

14.02.2020.г.

9

18.02.2020.г.
08:20 часова

2 и 15

18.02.2020.г.
08:25 часова
18.02.2020.г.
08:28

5и6

18.02.2020.г.
08:35 часова
18.02.2020.г.
08:38 часова
18.02.2020.г.
08:45 часова

10

12

11

1,2,7 и 13
3,4,5,8

Партија 1 - Резервни делови за трактор “Саме”, процењене вредности 800.000,00 дин
без ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА: 2
Број под којим је понуда заведена: 07-104 од 12.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Агромеханика АЦ”доо, Нови Сад, Мирослава ПродановићаМицка 4
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 45 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 1: 800.990,00 дин, без ПДВ-а.
Уочени видљиви недостаци у понуди: Понуђена цена прелази процењену вредност јавне
набавке.
Број под којим је понуда заведена: 07-118 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “РТИ” ДОО Нови Сад, Булевар Војводе Степе 22
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК:6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 65 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 1:425.978,00 дин, без ПДВ-а.
Назив односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је понуда заведена: 07-104 од 12.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Агромеханика АЦ”доо, Нови Сад, Мирослава ПродановићаМицка 4
УКУПНА ЦЕНА за партију 1: 800.990,00 дин, без ПДВ-а.
Понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена: 07-118 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “РТИ” ДОО Нови Сад, Булевар Војводе Степе 22
УКУПНА ЦЕНА за партију 1:425.978,00 дин, без ПДВ-а.
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: “РТИ” ДОО Нови Сад, Булевар Војводе
Степе 22, под бројем 07-118 од 18.02.2020.г., укупне вредности 425.978,00 дин, без ПДВа, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности од
800.000,00 дин без ПДВ-а.
Партија 2 - Резервни делови за тракторе “Цасее”и/или “Стеyр” , процењене
вредности 1.450.000,00 дин без ПДВ-а
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УКУПАН БРОЈ ПОНУДА: 2
Број под којим је понуда заведена: 07-114 од 28.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Агро тецх ПМД” ДООТрешњевац, Тополски пут 2
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 2: 1.823.648,54 дин, без ПДВ-а.
Уочени видљиви недостаци у понуди: Понуђена цена прелази процењену вредност јавне
набавке.
Број под којим је понуда заведена: 07-118 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “РТИ” ДОО Нови Сад,Булевар Војводе Степе 22
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК:6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 65 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 1: 802.370,00 дин, без ПДВ-а.
Назив односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је понуда заведена: 07-114 од 28.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Агро тецх ПМД” ДООТрешњевац, Тополски пут 2
УКУПНА ЦЕНА за партију 2: 1.823.648,54 дин, без ПДВ-а.
Понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена: 07-118 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “РТИ” ДОО Нови Сад,Булевар Војводе Степе 22
УКУПНА ЦЕНА за партију 1: 802.370,00 дин, без ПДВ-а.
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Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: “РТИ” ДОО Нови Сад, Булевар Војводе
Степе 22, под бројем 07-118 од 18.02.2020.г., укупне вредности 802.370,00 дин, без ПДВа, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности од
1.450.000,00 дин без ПДВ-а.
Партија 3 – Резервни делови за булдожер “Коматсу”, процењена вредност 750.000,00
дин без ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА: 2
Број под којим је понуда заведена: 07-110 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Ортеx Уро Гроуп”доо, Крушевац, Паруновачка 2б
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 3: 323.660,00 дин, без ПДВ-а.
Уочени видљиви недостаци у понуди: нема.
Број под којим је понуда заведена: 07-119 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Гроуп енигма МЦ””доо, Крушевац, Паруновачка 1б
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 45 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 3: 1.509.540,00дин, без ПДВ-а.
Назив односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је понуда заведена: 07-119 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Гроуп енигма МЦ””доо, Крушевац, Паруновачка 1б
УКУПНА ЦЕНА за партију 3: 1.509.540,00дин, без ПДВ-а.
7

Понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена: 07-110 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Ортеx Уро Гроуп”доо, Крушевац, Паруновачка 2б
УКУПНА ЦЕНА за партију 3: 323.660,00 дин, без ПДВ-а.
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: “Ортеx Уро Гроуп”доо, Крушевац,
Паруновачка 2б под бројем 07-110 од 14.02.2020.г., укупне вредности 323.660,00 дин, без
ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности од
750.000,00 дин без ПДВ-а.
Партија 4 – Резервни делови за багер “Цатерпилар”, процењена вредност
1.450.000,00 дин без ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА: 2
Број под којим је понуда заведена: 07-110 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Ортеx Уро Гроуп”доо, Крушевац, Паруновачка 2б
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК:6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ:5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 4: 353.215,00 дин, без ПДВ-а.
Број под којим је понуда заведена: 07-119 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Гроуп енигма МЦ”доо, Крушевац, Паруновачка 1б
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 45 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 3:839.964,00 дин, без ПДВ-а.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена: 07-110 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Ортеx Уро Гроуп”доо, Крушевац, Паруновачка 2б
УКУПНА ЦЕНА за партију 4: 353.215,00 дин, без ПДВ-а.
Број под којим је понуда заведена: 07-119 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Гроуп енигма МЦ”доо, Крушевац, Паруновачка 1б
УКУПНА ЦЕНА за партију 3:839.964,00 дин, без ПДВ-а.
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: “Ортеx Уро Гроуп”доо, Крушевац,
Паруновачка 2б под бројем 07-110 од 14.02.2020.г., укупне вредности 353.215,00 дин, без
ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности од
1.450.000,00 дин без ПДВ-а.
Партија 5 – Резервни делови за вибрациони ваљак АТЛАС, процењена вредност
400.000,00 дин без ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА: 2
Број под којим је понуда заведена: 07-115 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “ВГП” ДОО Руменка,Руменачки пут 39
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК:6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 31 дан од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 5: 396.500,00 дин, без ПДВ-а.
Број под којим је понуда заведена: 07-119 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Гроуп енигма МЦ”доо, Крушевац, Паруновачка 1б
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
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РОК ПЛАЋАЊА: 45 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 3: 141.012,00 дин, без ПДВ-а.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена: 07-119 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Гроуп енигма МЦ”доо, Крушевац, Паруновачка 1б
УКУПНА ЦЕНА за партију 3: 141.012,00 дин, без ПДВ-а.
Број под којим је понуда заведена: 07-115 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “ВГП” ДОО Руменка,Руменачки пут 39
УКУПНА ЦЕНА за партију 5: 396.500,00 дин, без ПДВ-а.
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: “Гроуп енигма МЦ”доо, Крушевац,
Паруновачка 1б под бројем 07-119 од 18.02.2020.г., укупне вредности 141.012,00 дин, без
ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности од
400.000,00 дин без ПДВ-а.
Партија 6 – Резервни делови за ивераче Елефанте, Елетари, и Ротор, мулчер
Wилибалд, сензорска тањирача, атомизере: Мајерс и др., процењена вредност
1.130.000,00 дин без ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА 1
Број под којим је понуда заведена:.07-115 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “ВГП” ДОО Руменка, Руменачки пут 39
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 31 дан од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 6: 1.125.000,00 дин, без ПДВ-а.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
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Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена:.07-115 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “ВГП” ДОО Руменка, Руменачки пут 39
УКУПНА ЦЕНА за партију 6: 1.125.000,00 дин, без ПДВ-а.
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: “ВГП” ДОО Руменка, Руменачки пут 39 под
бројем 07-115 од 18.02.2020.г., укупне вредности 1.125.000,00 дин, без ПДВ-а, те
предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности од
1.130.000,00 дин без ПДВ-а.
Партија 7 – Резервни делови за радну машину МЕРЛО, процењена вредност
400.000,00 дин без ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА 1
Број под којим је понуда заведена:.07-118 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “РТИ” ДОО Нови Сад,Булевар Војводе Степе 22
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 65 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 7: 337.347,00 дин, без ПДВ-а.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена:.07-118 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “РТИ” ДОО Нови Сад,Булевар Војводе Степе 22
УКУПНА ЦЕНА за партију 7: 337.347,00 дин, без ПДВ-а.
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: “РТИ” ДОО Нови Сад,Булевар Војводе
Степе 22, под бројем 07-118 од 18.02.2020.г., укупне вредности 337.347,00 дин, без ПДВа, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности од
400.000,00 дин без ПДВ-а.
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Партија 8 – Резервни делови за грејдер Радоје Дакић, утоваривач УЛТ, багер 610,
гусеничар ТГ 200 и ТГ 120, БНТ 105, процењена вредност 750.000,00 дин без ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА : 2
Број под којим је понуда заведена: 07-110 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Ортеx Уро Гроуп”доо, Крушевац, Паруновачка 2б
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 8: 198.400,00 дин, без ПДВ-а.
Број под којим је понуда заведена: 07-119 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “ Гроуп енигма МЦ”доо, Крушевац, Паруновачка 1б
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 45 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 8: 367.068,00 дин, без ПДВ-а.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена: 07-110 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Ортеx Уро Гроуп”доо, Крушевац, Паруновачка 2б
УКУПНА ЦЕНА за партију 8: 198.400,00 дин, без ПДВ-а.
Број под којим је понуда заведена: 07-119 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “ Гроуп енигма МЦ”доо, Крушевац, Паруновачка 1б
УКУПНА ЦЕНА за партију 8: 367.068,00 дин, без ПДВ-а.
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: “Ортеx Уро Гроуп”доо, Крушевац,
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Паруновачка 2б, под бројем 07-110 од 14.02.2020.г., укупне вредности 198.400,00 дин,
без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности
од 750.000,00 дин без ПДВ-а.
Партија 9 – Резервни делови за теретна возила ФАП, аутобуси ИКАРБУС и НЕОБУС
и приколице ФАП, УТВА, ГОША, ИМАКО и МЕТАЛ, процењена вредност
1.590.000,00 дин без ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА: 1
Број под којим је понуда заведена:. 07-112 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Цитy Аутотехник”ДОО Београд, Булевар ЈНА 54Б
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК:6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 9: 1.159.408,00 дин, без ПДВ-а.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена:. 07-112 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Цитy Аутотехник”ДОО Београд, Булевар ЈНА 54Б
УКУПНА ЦЕНА за партију 9: 1.159.408,00 дин, без ПДВ-а.
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: “Цитy Аутотехник”ДОО Београд, Булевар
ЈНА 54Б, под бројем 07-112 од 14.02.2020.г., укупне вредности 1.159.408,00 дин, без
ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности од
1.590.000,00 дин без ПДВ-а.
Партија 10 – Резервни делови за бочне тарупе МК и Орси и бочне косачице
АСАЛОНИ и УБАЛДУ, процењена вредност 400.000,00 дин без ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА: 1
Број под којим је понуда заведена: 07-117 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: ПСЦ “Микрон” ДОО, Сириг, ЈНА бр. 47
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
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ГАРАНТНИ РОК:6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у
року од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 10: 313.675,00 дин, без ПДВ-а.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена: 07-117 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: ПСЦ “Микрон” ДОО, Сириг, ЈНА бр. 47
УКУПНА ЦЕНА за партију 10: 313.675,00 дин, без ПДВ-а.
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: ПСЦ “Микрон” ДОО, Сириг, ЈНА бр. 47,
под бројем 07-117 од 18.02.2020.г., укупне вредности 313.675,00 дин, без ПДВ-а, те
предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности од 400.000,00
дин без ПДВ-а.
Партија 11 – Машинска обрада мотора са и без монтаже, процењена вредност
1.450.000,00 дин без ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА: 1
Број под којим је понуда заведена: 07-116 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: Аутосервис Радосављевић. Ср. Митровица, Димитрија
Давидовића 11
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 31 дан од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у
року од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 61 дан (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 11: 1.393.300,00 дин, без ПДВ-а.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
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Број под којим је понуда заведена: 07-116 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: Аутосервис Радосављевић. Ср. Митровица, Димитрија
Давидовића 11
УКУПНА ЦЕНА за партију 11: 1.393.300,00 дин, без ПДВ-а.
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: Аутосервис Радосављевић. Ср.
Митровица, Димитрија Давидовића 11, под бројем 07-116 од 18.02.2020.г., укупне
вредности 1. 393.300,00 дин, без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у
висини процењене вредности од 1.450.000,00 дин без ПДВ-а.
Партија 12 – Котрљајни лежајеви, процењена вредност 600.000,00 дин без ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА: 2
Број под којим је понуда заведена: 07-95 од 07.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Сониреx”доо, Ветерник, Новосадски пут 74
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 3 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 12: 596.658,00 дин, без ПДВ-а.
Број под којим је понуда заведена: 07-111 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Агро Хилл”доо, Нови Сад, Симеона Пишчевића 23
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 9 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 45 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 70 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 12: 1.648.900,00 дин, без ПДВ-а.
Назив односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
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Број под којим је понуда заведена: 07-111 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Агро Хилл”доо, Нови Сад, Симеона Пишчевића 23
УКУПНА ЦЕНА за партију 12: 1.648.900,00 дин, без ПДВ-а.
Понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена: 07-95 од 07.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Сониреx”доо, Ветерник, Новосадски пут 74
УКУПНА ЦЕНА за партију 12: 596.658,00 дин, без ПДВ-а.
У току стручне оцене понуда комисија је под бројем 1550/1/1 од 26.02.2020.г.упутила
понуђачу сагласност за исправку рачинских грешека уочених у ставкама 67, 68, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 и 83. Након исправке рачунских грешака и множењем
јединичних цена са бројем комада, уместо износа из понуде од 596.658,00 динара,
треба да стоји 506.689,00 динара, без ПДВ-а. Понуђач је својим дописом од
25.02.2020.г., дао сагласност и прихватио да укупна вредност за партију бр. 12 износи
506.689,00 динара,без ПДВ-а, уместо 596.658,00 динара без ПДВ-а,
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: “Сониреx”доо, Ветерник, Новосадски пут
74, под бројем 07-95 од 07.02.2020.г., укупне вредности 506.689,00 дин, без ПДВ-а, те
предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности од 600.000,00
дин без ПДВ-а.
Партија 13 – Семеринзи и клинасто ремење, процењена вредност 300.000,00 дин без
ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА: 2
Број под којим је понуда заведена: 07-111 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Агро Хилл”доо, Нови Сад, Симеона Пишчевића 23
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 9 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 45 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5
дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у
року од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 70 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 13: 36.654,00 дин, без ПДВ-а.
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Број под којим је понуда заведена: 07-118 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “РТИ” ДОО, Нови Сад, Булевар Војовде Степе 22
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА:30 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 65 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 13: 45.351,00 дин, без ПДВ-а.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена: 07-111 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Агро Хилл”доо, Нови Сад, Симеона Пишчевића 23
УКУПНА ЦЕНА за партију 13: 36.654,00 дин, без ПДВ-а.
Број под којим је понуда заведена: 07-118 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “РТИ” ДОО, Нови Сад, Булевар Војовде Степе 22
УКУПНА ЦЕНА за партију 13: 45.351,00 дин, без ПДВ-а.
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: “Агро Хилл”доо, Нови Сад, Симеона
Пишчевића 23, под бројем 07-111 од 14.02.2020.г., укупне вредности 36.654,00 дин, без
ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности од
300.000,00 дин без ПДВ-а.
Партија 14 – Резервни делови за грејдер ХБМ НОБАС, процењена вредност
600.000,00 дин без ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА: 1
Број под којим је понуда заведена: 07-110 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Ортеx Уро Гроуп”доо, Крушевац, Паруновачка 2б
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ: 5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у
року од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
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РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 14: 348.540,00 дин, без ПДВ-а.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена: 07-110 од 14.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Ортеx Уро Гроуп”доо, Крушевац, Паруновачка 2б
УКУПНА ЦЕНА за партију 14: 348.540,00 дин, без ПДВ-а.
Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда, по
критеријуму најниже цене, понуда понуђача: “Ортеx Уро Гроуп”доо, Крушевац,
Паруновачка 2б, под бројем 07-110 од 14.02.2020.г., укупне вредности 348.540,00 дин,
без ПДВ-а, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор у висини процењене вредности
од 600.000,00 дин без ПДВ-а.
Партија 15 – Резервни делови за тифон за заливање, процењена вредност 390.000,00
дин без ПДВ-а
УКУПАН БРОЈ ПОНУДА: 1
Број под којим је понуда заведена: 07-114 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Агро тецх ПМД” ДООТрешњевац, Тополски пут 2
ПОНУЂАЧ НАСТУПА: Самостално.
ГАРАНТНИ РОК: 6 месеци (према декларацији произвођача, не може бити краћи од 6
месеци од испоруке добара)
РОК ПЛАЋАЊА: 30 дана од дана испоруке робе (минимално 30 дана, а максимално 45
дана)
РОК ИСПОРУКЕ ЈЕ:5 дана (суцексивна испорука по потреби наручиоца а најдуже у року
од 5 дана од писменог захтева наручиоца, ФЦО магацин наручиоца, према његовим
диспозицијама).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања
понуда)
УКУПНА ЦЕНА за партију 15: 292.000,00 дин, без ПДВ-а.
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Ранг листа понуђача применом критеријума најниже понуђене цене:
Број под којим је понуда заведена: 07-114 од 18.02.2020.г.
Назив или шифра понуђача: “Агро тецх ПМД” ДООТрешњевац, Тополски пут 2
УКУПНА ЦЕНА за партију 15: 292.000,00 дин, без ПДВ-а.
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