12

12

„Брана комерц“ ДОО Крушевац

148/2019-5-3

05.06.2019.

250.000,00

13

13

„Palfinger Srbija“ ДОО Панчево

148/2019-5-9

06.06.2019.

1.790.000,00

СВЕГА ( ред.број 1 до 13)

7.640.000,00

Образложење
Наручилац је дана 17.04.2019..г. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр.
148/2019 за јавну набавку резервних делова за возила , грађевинске машине и прикључна
средства за ШГ „Борања“ Лозница. За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за
подношење понуда дана 07.05.2019.године на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца www.srbijasume.rs за отворени поступак јавне набавке.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени
понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр.148/2019-7 од 11.06.2019. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1) Врста предмета јавне набавке:
Добра

Х

Услуге
Радови

2) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

набавка резервних делова за возила ,
грађевинске машине и прикључна средства
за ШГ „Борања“ Лозница

Редни број из плана јавне набавке

1.1.323

Редни број јавне набавке

148/2019

План инвестиција и трошкова-група
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

730
7.720.000,00

РСД
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ПАРТИЈА 1
3) Подаци о јавној набавци:
Резервни делови за
120К

Предмет јавне набавке
Редни број из плана јавне набавке

Булдозер ТГ
1.1.323

Редни број јавне набавке

148/2019

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

600.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

600.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

720.000,00

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА.
4) Укупан број поднетих понуда: (3)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
„Брана комерц“ ДОО Крушевац, адреса:Милетине буне бб, 37000 Крушевац;
ПИБ:100259155; МБ:17209582;
„Eуропарт про“ ДОО Крушевац Адреса: 37000 Крушевац, Јасички пут 68б; ПИБ:
2
107039469; МБ:20729961 ;
„Group Enigma MC “ДОО Крушевац , адреса: ул.Паруновачка 1б, 37000 Крушевац;
3
ПИБ:105031233; МБ:20286156;
Закључно са ред.бр. 3 .
1

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
нема

нема

нема

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Како је наведено у конкурсној документацији:
„Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена добара у оквиру једне партије, без
урачунатог пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца.
Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда
биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе и која је прихватљива.
Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и
рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне
набавке.“
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Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

„Брана комерц“ ДОО Крушевац

369.275,00 РСД

2

„Eуропарт про“ ДОО Крушевац

514.420,00 РСД

3

„Group Enigma MC “ДОО Крушевац

274.189,00 РСД

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача:
„Group Enigma MC “ДОО Крушевац ПРИХВАТЉИВА,
и предлаже Наручиоцу избор за партију 1.
8) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Нема.
9) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално.
ПАРТИЈА 2
3) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Резервни делови за булдозер
LIEBHERR

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

1.1.323
148/2019

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

400.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

400.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

480.000,00

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА.
4) Укупан број поднетих понуда: (3) три
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
„D.S. INŽENJERING“ДОО Београд , адреса: ул.Индустријска 18, 11224 Врчин;
ПИБ:100134986; МБ:07547218;
„Ortex Uro Group“ ДОО Крушевац Адреса: 37000 Крушевац, ул.Паруновачка 2б;
2
ПИБ: 106429825; МБ:20600055 ;
„Group Enigma MC “ДОО Крушевац , адреса: ул.Паруновачка 1б, 37000 Крушевац;
3
ПИБ:105031233; МБ:20286156;
Закључно са ред.бр. 3 .
1
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5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
„D.S.
Неприхватљива понуда.
148/2019-5-1
INŽENJERING“ДОО Понуђена вредност је за 297.355,00 динара виша
Београд
од процењене вредности за ову партију.
6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Како је наведено у конкурсној документацији:
„Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена добара у оквиру једне партије, без
урачунатог пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца.
Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда
биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе и која је прихватљива.
Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и
рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне
набавке.“
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

„D.S. INŽENJERING“ДОО Београд

697.355,00 РСД

2

„Ortex Uro Group“ ДОО Крушевац

147.995,00 РСД

3

„Group Enigma MC “ДОО Крушевац

87.600,00 РСД

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Елементи китеријума

Назив понуђача

Понуђена цена

1.

„Ortex Uro Group“ ДОО Крушевац

147.995,00 РСД

2.

„Group Enigma MC “ДОО Крушевац

87.600,00 РСД

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача:
„Group Enigma MC “ДОО Крушевац ПРИХВАТЉИВА,
и предлаже Наручиоцу избор за партију 2.
8) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Нема.
9) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално.
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ПАРТИЈА 3
3) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Резервни делови са УЛТ 150

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

1.1.323
148/2019

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

200.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

200.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

200.000,00

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА.
4) Укупан број поднетих понуда: (3 три )
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
„Брана комерц“ ДОО Крушевац, адреса:Милетине буне бб, 37000 Крушевац;
ПИБ:100259155; МБ:17209582;
„Eуропарт про“ ДОО Крушевац Адреса: 37000 Крушевац, Јасички пут 68б; ПИБ:
2
107039469; МБ:20729961 ;
„Group Enigma MC “ДОО Крушевац , адреса: ул.Паруновачка 1б, 37000 Крушевац;
3
ПИБ:105031233; МБ:20286156;
Закључно са ред.бр. 3 .
1

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
Неприхватљива понуда.
„Брана комерц“
148/2019-5-3
Понуђена вредност је за 129.850,00 динара виша
ДОО Крушевац
од процењене вредности за ову партију.
6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Како је наведено у конкурсној документацији:
„Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена добара у оквиру једне партије, без
урачунатог пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца.
Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда
биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе и која је прихватљива.
Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и
рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне
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набавке.“
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

„Брана комерц“ ДОО Крушевац

329.850,00 РСД

2

„Eуропарт про“ ДОО Крушевац

125.820,00 РСД

3

„Group Enigma MC “ДОО Крушевац

104.310,00 РСД

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Елементи китеријума

Назив понуђача

Понуђена цена

1.

„Eуропарт про“ ДОО Крушевац

125.820,00 РСД

2.

„Group Enigma MC “ДОО Крушевац

104.310,00 РСД

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача:
„Group Enigma MC “ДОО Крушевац ПРИХВАТЉИВА,
и предлаже Наручиоцу избор за партију 3.
8) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Нема.
9) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално.

ПАРТИЈА 4
3) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

Резервни делови са уградњом за
New holland
1.1.323
148/2019

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

600.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

600.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

720.000,00

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА.
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4) Укупан број поднетих понуда: (2 две)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
„Ortex Uro Group“ ДОО Крушевац Адреса: 37000 Крушевац, ул.Паруновачка 2б;
ПИБ: 106429825; МБ:20600055 ;
„Group Enigma MC “ДОО Крушевац , адреса: ул.Паруновачка 1б, 37000 Крушевац;
2
ПИБ:105031233; МБ:20286156;
Закључно са ред.бр. 2 .
1

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
нема

нема

нема

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Како је наведено у конкурсној документацији:
„Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена добара у оквиру једне партије, без
урачунатог пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца.
Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда
биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе и која је прихватљива.
Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и
рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне
набавке.“
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

„Ortex Uro Group“ ДОО Крушевац

34.775,00 РСД

2

„Group Enigma MC “ДОО Крушевац

36.742,00 РСД

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача:
„Ortex Uro Group“ ДОО Крушевац , ПРИХВАТЉИВА,
и предлаже Наручиоцу избор за партију 4.
8) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Нема.
9) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално.
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ПАРТИЈА 5
3) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

Резервни делови за комбиновану
грађевинску машину CASSE
1.1.323
148/2019

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

400.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

400.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

480.000,00

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА.
4) Укупан број поднетих понуда: (2 две)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
„Ortex Uro Group“ ДОО Крушевац Адреса: 37000 Крушевац, ул.Паруновачка 2б;
ПИБ: 106429825; МБ:20600055 ;
„Group Enigma MC “ДОО Крушевац , адреса: ул.Паруновачка 1б, 37000 Крушевац;
2
ПИБ:105031233; МБ:20286156;
Закључно са ред.бр. 2 .
1

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
нема

нема

нема

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Како је наведено у конкурсној документацији:
„Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена добара у оквиру једне партије, без
урачунатог пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца.
Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда
биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе и која је прихватљива.
Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и
рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне
набавке.“
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

„Ortex Uro Group“ ДОО Крушевац

352.775,00 РСД

2

„Group Enigma MC “ДОО Крушевац

103.330,00 РСД
Page 9 of 22

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача:
Group Enigma MC “ДОО Крушевац , ПРИХВАТЉИВА,
и предлаже Наручиоцу избор за партију 5.
8) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Нема.
9) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално.
ПАРТИЈА 6
3) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Резервни делови за камионе ФАП
2628 и ФАП 2635

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

1.1.323
148/2019

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.400.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

1.400.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

1.680.000,00

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА.
4) Укупан број поднетих понуда: (2 )
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
„Брана комерц“ ДОО Крушевац, адреса:Милетине буне бб, 37000 Крушевац;
ПИБ:100259155; МБ:17209582;
„City autotehnik“ ДОО Београд, адреса:Радничка 37б, 11030 Београд;
2
ПИБ:101012513; МБ:17234889;
Закључно са ред.бр. 2 .
1

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
Неприхватљива понуда.
„Брана комерц“
148/2019-5-3
Понуђена вредност је за 704.035,00 динара виша
ДОО Крушевац
од процењене вредности за ову партију.
6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Како је наведено у конкурсној документацији:
„Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена добара у оквиру једне партије, без
урачунатог пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца.
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Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда
биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе и која је прихватљива.
Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и
рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне
набавке.“
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

„Брана комерц“ ДОО Крушевац

2.104.035,00 РСД

2

„City autotehnik“ ДОО Београд

1.374.559,00 РСД

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Елементи китеријума

Назив понуђача

„City autotehnik“ ДОО Београд

1.

Понуђена цена
1.374.559,00 РСД

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача:
„City autotehnik“ ДОО Београд , ПРИХВАТЉИВА,
и предлаже Наручиоцу избор за партију 6.
8) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Нема.
9) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално.

ПАРТИЈА 7
3) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

Резервни делови за камион марке
Камаз
1.1.323
148/2019

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

600.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

600.000,00

РСД

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

720.000,00

РСД
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Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА.
4) Укупан број поднетих понуда: (4 четири )
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
„ЕКСА“ДОО Београд, адреса: Кадињача 48,11136 Београд; ПИБ:101012597;
МБ:06519598;
„Брана комерц“ ДОО Крушевац, адреса:Милетине буне бб, 37000 Крушевац;
2
ПИБ:100259155; МБ:17209582;
„City autotehnik“ ДОО Београд, адреса:Радничка 37б 11030 Београд; ПИБ:101012513;
3
МБ:17234889;
„Felix tim“ДОО Београд, адреса: Булевар Деспота Стефана бр. 81, Београд;
4
ПИБ:100038783; МБ:17172212;
Закључно са ред.бр. 4 .
1

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
понуда заведена

Подносилац понуде

148/2019-5-2

ЕКСА“ДОО
Београд

Разлози за одбијање понуде
Неприхватљива понуда.
Понуђач није доставио Изјаву о испоруци
резервних делова ( стр.25 конкурсне
документације)

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Како је наведено у конкурсној документацији:
„Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена добара у оквиру једне партије, без
урачунатог пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца.
Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда
биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе и која је прихватљива.
Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и
рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне
набавке.“
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

ЕКСА“ДОО Београд

192.729,28 РСД

2

„Брана комерц“ ДОО Крушевац

196.916,00 РСД

3

„City autotehnik“ ДОО Београд

161.452,00 РСД

„Felix tim“ДОО Београд

274.025,00 РСД
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Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Елементи китеријума

Назив понуђача

Понуђена цена

1.

„Брана комерц“ ДОО Крушевац

196.916,00 РСД

2.

„City autotehnik“ ДОО Београд

161.452,00 РСД

3.

„Felix tim“ДОО Београд

274.025,00 РСД

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача:
„City autotehnik“ ДОО Београд , ПРИХВАТЉИВА,
и предлаже Наручиоцу избор за партију 7.
8) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Нема.
9) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално.
ПАРТИЈА 8
3) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Резервни делови за Белорус 82.1

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

1.1.323
148/2019

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

200.000,00 РСД

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

200.000,00 РСД

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

240.000,00 РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА.
4) Укупан број поднетих понуда: (2 две))
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
„City autotehnik“ ДОО Београд, адреса:Радничка 37б 11030 Београд; ПИБ:101012513;
МБ:17234889;
„Felix tim“ДОО Београд, адреса: Булевар Деспота Стефана бр. 81, Београд;
2
ПИБ:100038783; МБ:17172212;
Закључно са ред.бр. 2 .
1
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5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
понуда заведена

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

нема

нема

нема

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Како је наведено у конкурсној документацији:
„Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена добара у оквиру једне партије, без
урачунатог пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца.
Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда
биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе и која је прихватљива.
Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и
рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне
набавке.“
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

„City autotehnik“ ДОО Београд

75.710,00 РСД

2

„Felix tim“ДОО Београд

63.360,00 РСД

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача:
„Felix tim“ДОО Београд , ПРИХВАТЉИВА,
и предлаже Наручиоцу избор за партију 8.
8) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин
на који је утврђена та цена: Нема.
9) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално.
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ПАРТИЈА 9
3) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Резервни делови ЛКТ 81

Редни број из плана јавне набавке

1.1.323

Редни број јавне набавке

148/2019

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

400.000,00 РСД

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

400.000,00 РСД

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

480.000,00 РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА.
4) Укупан број поднетих понуда: (3 три )
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
„Брана комерц“ ДОО Крушевац, адреса:Милетине буне бб, 37000 Крушевац;
ПИБ:100259155; МБ:17209582;
„City autotehnik“ ДОО Београд, адреса:Радничка 37б 11030 Београд; ПИБ:101012513;
2
МБ:17234889;
„Felix tim“ДОО Београд, адреса: Булевар Деспота Стефана бр. 81, Београд;
3
ПИБ:100038783; МБ:17172212;
Закључно са ред.бр. 3 .
1

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
нема

нема

нема

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Како је наведено у конкурсној документацији:
„Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена добара у оквиру једне партије, без
урачунатог пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца.
Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда
биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе и која је прихватљива.
Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и
рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне
набавке.“
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
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Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

„Брана комерц“ ДОО Крушевац

232.070,00РСД

2

„City autotehnik“ ДОО Београд

236.313,00 РСД

3

„Felix tim“ДОО Београд

233.970,00 РСД

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача:
„Брана комерц“ ДОО Крушевац , ПРИХВАТЉИВА,
и предлаже Наручиоцу избор за партију 9.
8) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Нема.
9) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално.
ПАРТИЈА 10_
3) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Резервни делови за Ладу ниву 1.7и

Редни број из плана јавне набавке

1.1.323

Редни број јавне набавке

148/2019

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

500.000,00 РСД

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

500.000,00 РСД

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

600.000,00 РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА.
4) Укупан број поднетих понуда: (1 једна)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
„City autotehnik“ ДОО Београд, адреса:Радничка 37б 11030 Београд; ПИБ:101012513;
МБ:17234889;
Закључно са ред.бр. 1 .
1

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
нема

нема

нема

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
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Како је наведено у конкурсној документацији:
„Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена добара у оквиру једне партије, без
урачунатог пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца.
Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда
биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе и која је прихватљива.
Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и
рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне
набавке.“
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

1

„City autotehnik“ ДОО Београд

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

499.725,00 РСД

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је понуда понуђача:
„City autotehnik“ ДОО Београд , ПРИХВАТЉИВА,
и предлаже Наручиоцу избор за партију 10.
8) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Нема.
9) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално.
ПАРТИЈА 11_
3) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Резервни делови за Micubishi pajero 2,5TD

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

1.1.323
148/2019

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

300.000,00 РСД

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

300.000,00 РСД

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

360.000,00 РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА.
4) Укупан број поднетих понуда: (2)
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Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
„City autotehnik“ ДОО Београд, адреса:Радничка 37б 11030 Београд; ПИБ:101012513;
МБ:17234889;
„Felix tim“ДОО Београд, адреса: Булевар Деспота Стефана бр. 81, Београд;
2
ПИБ:100038783; МБ:17172212;
Закључно са ред.бр. 2 .
1

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
нема

нема

нема

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Како је наведено у конкурсној документацији:
„Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена добара у оквиру једне партије, без
урачунатог пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца.
Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда
биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе и која је прихватљива.
Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и
рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне
набавке.“
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

„City autotehnik“ ДОО Београд

83.150,00 РСД

2

„Felix tim“ДОО Београд

60.300,00 РСД

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача:
„Felix tim“ДОО Београд , ПРИХВАТЉИВА,
и предлаже Наручиоцу избор за партију 11.
8) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Нема.
9) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално.
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ПАРТИЈА 12_
3) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Резервни делови за минибус ГАЗ

Редни број из плана јавне набавке

1.1.323

Редни број јавне набавке

148/2019

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

250.000,00 РСД

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

250.000,00 РСД

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

300.000,00 РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА.
4) Укупан број поднетих понуда: (3 три)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
„ЕКСА“ДОО Београд, адреса: Кадињача 48,11136 Београд; ПИБ:101012597;
МБ:06519598;
„Брана комерц“ ДОО Крушевац, адреса:Милетине буне бб, 37000 Крушевац;
2
ПИБ:100259155; МБ:17209582;
„Felix tim“ДОО Београд, адреса: Булевар Деспота Стефана бр. 81, Београд;
3
ПИБ:100038783; МБ:17172212;
Закључно са ред.бр. 3 .
1

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
Неприхватљива понуда.
ЕКСА“ДОО
Понуђач није доставио Изјаву о испоруци
148/2019-5-2
Београд
резервних делова ( стр.25 конкурсне
документације)
6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Како је наведено у конкурсној документацији:
„Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена добара у оквиру једне партије, без
урачунатог пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца.
Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда
биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе и која је прихватљива.
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Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и
рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне
набавке.“
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

ЕКСА“ДОО Београд

120.697,28 РСД

2

„Брана комерц“ ДОО Крушевац

104.043,00 РСД

3

„Felix tim“ДОО Београд

115.110,00 РСД

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Елементи китеријума

Назив понуђача

Понуђена цена

1.

„Брана комерц“ ДОО Крушевац

104.043,00 РСД

2.

„Felix tim“ДОО Београд

115.110,00 РСД

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је најповољнија понуда понуђача:
„Брана комерц“ ДОО Крушевац , ПРИХВАТЉИВА,
и предлаже Наручиоцу избор за партију 12.
8) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Нема.
9) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално.

ПАРТИЈА 13_
3) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

Набавка штица за камион са услугом
уградње на постојећу приколицу
1.1.323
148/2019

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.870.000,00 РСД

Вредност уговора о јавној набавци (без ПДВ-а)

1.790.000,00 РСД

Вредност уговора о јавној набавци (са ПДВ-ом)

2.148.000,00 РСД
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Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ.
4) Укупан број поднетих понуда: (1 једна)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
„Palfinger Srbija“ДОО Панчево, адреса: Утве Златокриле 9 Панчево; ПИБ:103682934;
МБ:17595555;
Закључно са ред.бр. 1 .
1

5) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово
одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
нема

нема

нема

6) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Како је наведено у конкурсној документацији:
„Понуђена цена је збир понуђених јединичних цена добара у оквиру једне партије, без
урачунатог пореза на додату вредност, f-co магацин наручиоца.
Рангирање понуда ће се вршити на основу износа понуђених цена, тако да прво место на
ранг листи припада понуди у којој је понуђена најнижа цена. Као најповољнија понуда
биће изабрана понуда која се налази на првом месту ранг листе и која је прихватљива.
Понуђена цена као збир јединичних цена добара представља основ за упоређивање и
рангирање понуда, док ће вредност уговора бити једнака процењеној вредности јавне
набавке.“
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

1

„Palfinger Srbija“ДОО Панчево

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1.790.000,00 РСД

7) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је понуда понуђача:
„Palfinger Srbija“ДОО Панчево , ПРИХВАТЉИВА,
и предлаже Наручиоцу избор за партију 13.
8) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на
који је утврђена та цена: Нема.
9) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално.
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