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ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Смедерево
Народног фронта бр.4
Број: М2017-14/40
14.07.2017.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 124/12, 14/2015
и 68/2015), директор наручиоца ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, дана 14.07.2017. године
доноси следећу:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Додељује се уговор за јавну набавку добра – резервних делова:
- за партију број1 - Резервни делови за ФАП, понуђачу Беопрактик ДОО, Јакова Галуса 35-а,
Београд;
- за партију број 2 - Резервни делови за MERCEDES, понуђачу Ауто-промет ДОО, Булевар
Војводе Степе 46, Нови Сад;
- за партију број 3 -- Резервни делови за IVECO, понуђачу Беопрактик ДОО, Јакова Галуса 35-а,
Београд;
- за партију број 4 -- Резервни делови за RIVAL, понуђачу Теразије ВДВ ДОО, Ратарска 19,
Ужице;
- за партију број 5 - Резервни делови за MITSUBISHI, понуђачу Nippon Pieces Services ДОО,
Благоја Паровића бр.34, Београд;
-за партију број 6 -- Резервни делови за АУТОЧИСТИЛИЦЕ, понуђачу Europlast International
ДОО, Батајнички друм бр 26/А, Земун;
-за партију број 7 - Резервни делови за путничка возила ЗАСТАВА, понуђачу Теразије ВДВ
ДОО, Ратарска 19, Ужице;
-за партију број 8 - Резервни делови за путничко возило SKODA, понуђачу Теразије ВДВ ДОО,
Ратарска 19, Ужице;
-за партију број 9 - Резервни делови за ПЛУГОВЕ, ВУЧЕНЕ ПОСИПАЧЕ СОЛИ И РОТАЦИОНЕ
ПОСИПАЧЕ СОЛИ, понуђачу ASD Shindini ДОО, Владимира Поповића бр.26/8, Нови Београд;
-за партију број 10 – Акумулатори, понуђачу Беопрактик ДОО, Јакова Галуса 35-а, Београд;
-за партију број 12 - Резервни делови за ИМТ 539, понуђачу Теразије ВДВ ДОО, Ратарска 19,
Ужице;
-за партију број 13 - Резервни делови за PALAZZANI PB 70, понуђачу Ал.Том ГМП ДОО,
Кумодрашка бр.240, Београд;
-за партију број 14 - Резервни делови хидраулике и пнеуматике за потребе аутосмећара (Ресор
и Ватроспрем) и аутоподизача (Ресор), понуђачу Ауто-промет ДОО, Булевар Војводе Степе 46,
Нови Сад;
-за партију број 15 - Резервни делови за БУЛДОЗЕР ТГ-140, понуђачу Group Enigma MC ДОО,
Паруновачка 1Б, Крушевац;

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од
три (3) дана од дана доношења.

Закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са
чланом 112. став 2. Тачка 5) Закона о јавним набавкама за:

- партију број 5 - Резервни делови за MITSUBISHI;
- партију број 6 - Резервни делови за АУТОЧИСТИЛИЦЕ;
- партију број 9 - Резервни делови за ПЛУГОВЕ, ВУЧЕНЕ ПОСИПАЧЕ СОЛИ И

РОТАЦИОНЕ ПОСИПАЧЕ СОЛИ;
- партију број 14 - Резервни делови хидраулике и пнеуматике за потребе аутосмећара

(Ресор и Ватроспрем) и аутоподизача (Ресор).
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О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 20.06.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке
мале вредности број М2017-14/2, за јавну набавку добра – резервни делови, ознака из општег
речника набавке 34330000 (резервни делови за теретна возила, доставна возила и
аутомобиле). Предмет јавне набавке је обликован у партије:

Р.бр. Назив партије
Процењена

вредност
у динарима без

ПДВ-а

Шифра у ОРН

1. Резервни делови за ФАП 900.000 34330000
2. Резервни делови за MERCEDES 1.500.000 34330000
3. Резервни делови за IVECO 350.000 34330000
4. Резервни делови за RIVAL 400.000 34330000
5. Резервни делови за MITSUBISHI 90.000 34330000
6. Резервни делови за АУТОЧИСТИЛИЦЕ 400.000 34330000
7. Резервни делови за путничка возила ЗАСТАВА 80.000 34330000
8. Резервни делови за путничко возило SKODA 60.000 34330000

9.
Резервни делови за ПЛУГОВЕ, ВУЧЕНЕ
ПОСИПАЧЕ СОЛИ И РОТАЦИОНЕ
ПОСИПАЧЕ СОЛИ

400.000 34330000

10. Акумулатори 200.000 34330000
11. Резервни делови за вишенаменску машину АВАНТ 150.000 34330000
12. Резервни делови за ИМТ 539 50.000 34330000
13. Резервни делови за PALAZZANI PB 70 200.000 34330000

14.
Резервни делови хидраулике и пнеуматике за
потребе аутосмећара (Ресор и Ватроспрем) и
аутоподизача (Ресор)

140.000 34330000

15. Резервни делови за БУЛДОЗЕР ТГ-140 80.000,00 34330000

Процењена вредност целокупне јавне набавке из Плана јавних набавки за 2017. годину
је 5.000.000,00 динара без ПДВ-а.

За наведену јавну набавку објављен је позив на Порталу јавних набавки и на интернет
страници Наручиоца.

До истека рока за подношење понуда на адресу Наручиоцапристигло је једанаест (11)
понуђача и то за партију број 1 – две (2) понуде, за партију број 2 – две (2) понуде, за партију
број 3 – три (3) понуде, за партију број 4 – три (3) понуде, за партију 5 број – једна (1) понуда, за
партију број 6 – једна (1) понуда, за партију број 7 – три (3) понуде, за партију број 8 – две (2)
понуде, за партију број 9 – једна (1) понуда, за партију број 10 - четири (4) понуде, за партију
број 11 – нема понуда, за партију број 12 – три (3) понуде, за партију број 13 – две (2) понуде,
за партију број 14 – једна (1) понуда, за партију број 15 – две (2) понуде.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној
оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају о стручној оцени понуда број М2017-14/37 од 14.07.2017. године, Комисија
за јавне набавке је констатовала следеће:

Основни подаци о понуђачима:
Број под којим је понуда заведена: М2017-14/12 од 29.06.2017. године у 09.45 часова
Назив понуђача: : Europlast International ДОО, Ул Батајнички друм бр 26/А, 11080 Земун.
Укупна понуђена цена: партија број 6: 245.710,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не

Број под којим је понуда заведена: М2017-14/19 од 05.07.2017. године у 08.30 часова
Назив понуђача: Ал.Том ГМП ДОО, Ул. Кумодрашка бр.240, 11010 Београд.
Укупна понуђена цена: партија број 13: 525.199,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не
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Број под којим је понуда заведена: М2017-14/20 од 06.07.2017. године у 08.10 часова
Назив понуђача: Consors Agrar ДОО, Булевар Краља Петра I бр.71, 21000 Нови Сад.
Укупна понуђена цена: партија број 12:     125.720,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не

Број под којим је понуда заведена: М2017-14/21 од 07.07.2017. године у 08.10 часова
Назив понуђача: Nippon Pieces Services ДОО, Ул. Благоја Паровића бр.34, 11030 Београд.
Укупна понуђена цена: партија број 5: 667.300,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не

Број под којим је понуда заведена: М2017-14/22 од 07.07.2017. године у 09.50 часова
Назив понуђача: ASD Shindini ДОО, Ул. Владимира Поповића бр.26/8, 11070 Нови Београд.
Укупна понуђена цена: партија број 9:    340.302,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не

Број под којим је понуда заведена: М2017-14/23 од 07.07.2017. године у 09.50 часова
Назив понуђача: ASD Shindini ДОО, Ул. Владимира Поповића бр.26/8, 11070 Нови Београд.
Укупна понуђена цена: партија број 15: 970.056,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не

Број под којим је понуда заведена: М2017-14/24 од 07.07.2017. године у 10.10 часова
Назив понуђача: Ауто - промет ДОО, Булевар Војводе Степе бр.46, 21000 Нови Сад.
Укупна понуђена цена: партија број 1: 3.890.327,70 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 2: 6.606.342,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 3: 2.077.181,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 4: 854.957,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 7: 566.270,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 10: 42.090,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 12: 139.380,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 14: 291.080,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не

Број под којим је понуда заведена: М2017-14/25 од 10.07.2017. године у 08.40 часова
Назив понуђача: АУТОЧАЧАК КОМЕРЦ ДОО, Ул Браће Станић бр. 45, 32000 Чачак
Укупна понуђена цена: партија број 3:    1.996.520,57 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не

Број под којим је понуда заведена: М2017-14/26 од 10.07.2017. године у 09.10 часова
Назив понуђача: СТРК АУТО ГАГА, Ул. 16.Октобар бр. 52, Смедерево
Укупна понуђена цена: партија број 8:    250.020,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не

Број под којим је понуда заведена: М2017-14/27 од 10.07.2017. године у 09.10 часова
Назив понуђача: СТРК АУТО ГАГА, Ул. 16.Октобар бр. 52, Смедерево
Укупна понуђена цена: партија број 7: 500.790,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не

Број под којим је понуда заведена: М2017-14/28 од 10.07.2017. године у 10.13 часова
Назив понуђача: Теразије ВДВ ДОО, Ул. Ратарска бр 19, Ужице
Укупна понуђена цена: партија број 4: 728.495,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 7: 417.907,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 8: 243.310,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 10: 42.791,00 динара без ПДВ-а
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Укупна понуђена цена: партија број 12: 71.372,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не

Број под којим је понуда заведена: М2017-14/29 од 10.07.2017. године у 10.30 часова
Назив понуђача: Group Enigma MC ДОО, Ул. Паруновачка 1Б (Милоша Обилића бб),
Крушевац
Укупна понуђена цена: партија број 10: 42.360,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 13: 87.580,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 15: 569.384,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не

Број под којим је понуда заведена: М2017-14/30 од 10.07.2017. године у 12.07 часова
Назив понуђача: Беопрактик ДОО, Ул. Јакова галуса 35-а, Београд
Укупна понуђена цена: партија број 1: 3.604.129,96 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 2: 6.744.262,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 3: 2.245.540,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 4: 798.526,00 динара без ПДВ-а
Укупна понуђена цена: партија број 10: 39.400,00 динара без ПДВ-а
Ако се поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца понуђач тражи
накнаду трошкова у својој понуди: Не

Комисија је након провере рачунске исправности понуда, констатовала да је
направљена рачунска грешка приликом сабирања јединичних цена код понуђача Ауто-промет
ДОО Нови Сад за партију број 2 – резервни делови за мерцедес. Понуђачу је дана 12.07.2017.
године упућен Захтев за давање сагласности за исправку рачунских грешака уочених приликом
разматрања понуде. Понуђач је дао Сагласност за исправку. Након исправке рачунских
грешака, комисија констатује да је понуђач Ауто-промет ДОО Нови Сад понудио укупну цену
предмета набавке за партију број 2 - резервни делови за мерцедес, у износу од 6.507.260,00
динара без ПДВ-а.

Након провера цена Комисија је утврдила да су неки од понуђача доставили понуду са
неуобичајено ниским ценама:

1. Понуђачу Теразије ВДВ ДОО Ужице је достављен захтев за образложење пет (5)
јединичних цена датих у понуди за партију број 12 – резервни делови за ИМТ 539, које су по
оцени комисије за јавну набавку ниже од тржишних. Понуђач је у свом одговору навео да остаје
при датим ценама.

2. Понуђачу Гроуп Енигма МЦ ДОО Крушевац је достављен захтев за образложење
свих двадесетпет (25) јединичних цена датих у понуди за партију број 13 – резервни делови за
PALAZZANI PB70, које су по оцени комисије за јавну набавку ниже од тржишних. Наручилац је
захтев понуђачу упутио мејлом и одмах затим га обавестио и телефонским путем, затраживши
да понуђач обавезно потврди пријем мејла што је захтевано и у самом мејлу. Понуђач је том
приликом потврдио да ће доставити образложење, али до истека рока за доставу образложења
неуобичајено ниске цене то није учинио.

Приликом поступка отварања понуда за јавну набавку резервних делова, Комисија за
јавну набавку је констатовала да понуда понуђача Ауто-промет ДОО Нови Сад не садржи
потписан и оверен модел уговора за партију број 14 – резервни делови хидраулике и
пнеуматике за потребе аутосмећара (Ресор и Ватроспрем) и аутоподизача (Ресор). Понуђач је
доставио потписане и оверене моделе уговора за све остале партије за које је поднео понуде.
Комисија узимајучи у обзир наведено, претпоставља да је понуђач услед непажње изоставио
да достави и модел уговора за партију број 14. Како наведени пропуст није од значаја за
примену критеријума за доделу уговора, Наручилац је у складу са чл. 93. Закона о јавним
набавкама, позвао понуђача да достави оверен и потписан модел уговора за партију број 14.
Наручилац је исти доставио дана 12.07.2017. године. Комисија је понуду понуђача Ауто-промет
ДОО Нови Сад за партију број 14 – резервни делови хидраулике и пнеуматике за потребе
аутосмећара (Ресор и Ватроспрем) и аутоподизача (Ресор) оценила као благовремену,
одговарајућу и прихватљиву
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Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене тих понуда:
У складу са чл. 92. ст. 1. ЗЈН, одбијена је понуда понуђача Гроуп Енигма МЦ ДОО

Крушевац за партију број 13 – резервни делови за PALAZZANI PB70 јер понуђач није доставио
образложење неуобичајено ниских цена датих у понуди, у року предвиђеном у захтеву који му
је наручилац упутио дана 12.07.2017. године. Наручилац је одбио понуду овог понуђача, јер су
цене дате у понуди око шест пута ниже од тржишних цена и изазивају сумњу у могућност
извршења јавне набавке. Понуђач је понудио укупну цену предмета набавке за партију број 13
– резервни делови за PALAZZANI PB70 у износу од 87.580,00 динара без ПДВ-а.
У складу са чл. 106. ст. 1 . тачка 5) ЗЈН, одбијена је понуда понуђача Ауто-промет ДОО Нови
Сад за партију број 3 - резервни делови за IVECO јер понуђач у обрасцу понуде и обрасцу
структуре понуђене цене није понудио цену за резервни део под редним бројем 119
(хидраулични разводник) већ је само уписао гарантни рок 12 месеци и да су увозне царине и
друге дажбине 0,00 динара. Понуђач је понудио укупну цену предмета набавке за партију број 3
- резервни делови за IVECO у износу од 2.077.181,00 динара без ПДВ-а.
У складу са чл. 106. ст. 1 . тачка 5) ЗЈН, одбијена је понуда понуђача Ауточачак комерц ДОО
Чачак за партију број 3 - резервни делови за IVECO јер понуђач у обрасцу понуде и обрасцу
структуре понуђене цене није понудио цену за резервни део под редним бројем 119
(хидраулични разводник) већ је само уписао гарантни рок 12 месеци и да су увозне царине и
друге дажбине 0,00 динара. Понуђач је понудио укупну цену предмета набавке за партију број 3
- резервни делови за IVECO у износу од 1.996.520,57 динара без ПДВ-а.

Начин примене методологије доделе пондера:
Критеријум за доделу уговора је "најнижа понуђена цена".
Преглед понуђених укупнух цена предмета набавке у динарима без ПДВ-а понуђача чије

су понуде оцењене као благовремене, одговарајуће и прихватљиве:

Партија број 1- Резервни делови за ФАП

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

Беопрактик ДОО, Јакова Галуса 35-а, Београд 3.604.129,96
Ауто - промет ДОО, Булевар Војводе Степе бр.46, Нови Сад 3.890.327,70

Партија број 2- Резервни делови за MERCEDES

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

Ауто - промет ДОО, Булевар Војводе Степе бр.46, Нови Сад 6.507.260,00
Беопрактик ДОО, Јакова Галуса 35-а, Београд 6.744.262,00

Партија број 3- Резервни делови за IVECO

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

Беопрактик ДОО, Јакова Галуса 35-а, Београд 2.245.540,00

Партија број 4 - Резервни делови за RIVAL

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

Теразије ВДВ ДОО, Ратарска бр 19, Ужице 728.495,00
Беопрактик ДОО, Јакова Галуса 35-а, Београд 798.526,00
Ауто - промет ДОО, Булевар Војводе Степе бр.46, Нови Сад. 854.957,00

Партија број 5 - Резервни делови за MITSUBISHI

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

Nippon Pieces Services ДОО. Благоја Паровића бр.34, Београд 667.300,00
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Партија број 6 - Резервни делови за АУТОЧИСТИЛИЦЕ

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

Europlast International ДОО, Батајнички друм бр 26/А, Земун 245.710,00

Партија број 7 - Резервни делови за путничка возила ЗАСТАВА

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

Теразије ВДВ ДОО, Ратарска бр 19, Ужице 417.907,00
СТРК АУТО ГАГА, 16.Октобар бр. 52, Смедерево 500.790,00
Ауто - промет ДОО, Булевар Војводе Степе бр.46, Нови Сад 566.270,00

Партија број 8 - Резервни делови за путничко возило SKODA

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

Теразије ВДВ, Ратарска бр 19, Ужице 243.310,00
СТРК АУТО ГАГА, 16.Октобар бр. 52, Смедерево 250.020,00

Партија број 9 - Резервни делови за ПЛУГОВЕ, ВУЧЕНЕ ПОСИПАЧЕ СОЛИ И РОТАЦИОНЕ
ПОСИПАЧЕ СОЛИ

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

ASD Shindini ДОО, Владимира Поповића бр.26/8, Нови Београд 340.302,00

Партија број 10 – Акумулатори

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

Беопрактик ДОО, Јакова Галуса 35-а, Београд 39.400,00
Ауто - промет ДОО, Булевар Војводе Степе бр.46, Нови Сад 42.090,00
Group Enigma MC ДОО, Паруновачка 1Б, Крушевац 42.360,00
Теразије ВДВ ДОО, Ратарска бр 19, Ужице 42.791,00

Партија број 12 - Резервни делови за ИМТ 539

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

Теразије ВДВ, Ратарска бр 19, Ужице 71.372,00
Consors Agrar ДОО, Булевар Краља Петра I бр.71, Нови Сад 125.720,00
Ауто - промет ДОО, Булевар Војводе Степе бр.46, Нови Сад 139.380,00

Партија број 13 - Резервни делови за PALAZZANI PB 70

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

Ал.Том ГМП ДОО, Кумодрашка бр.240, Београд 525.199,00

Партија број 14 - Резервни делови хидраулике и пнеуматике за потребе аутосмећара (Ресор и
Ватроспрем) и аутоподизача (Ресор)

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

Ауто - промет ДОО, Булевар Војводе Степе бр.46, Нови Сад. 291.080,00
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Партија број 15 - Резервни делови за БУЛДОЗЕР ТГ-140

Понуђач
Укупна понуђена цена

предмета набавке
у динарима без ПДВ-а

Group Enigma MC ДОО, Паруновачка 1Б, Крушевац 569.384,00
ASD Shindini ДОО, Владимира Поповића бр.26/8, Нови Београд 970.056,00

Понуђене укупне цене, сходно конкурсној документацији, представљају збир цена за
планиране количине тражених добара. Обзиром да се не може тачно предвидети колико и којих
добара ће бити утрошено, Наручилац је у конкурсној документацији дао планиране количине које
представљају оквирне потребе Наручиоца за период од годину дана. Како у току периода
важења уговора може доћи до измена потребних количина то је конкурсном документацијом
Наручилац предвидео да ће се уговор закључити до износа процењене вредности јавне набавке.
Узимајући у обзир наведено, Комисија је пристигле понуде оценила као прихватљиве.

Назив понуђача коме се додељује уговор:
Комисија, после стручне оцене понуда, узимајући у обзир горе наведено, констатује да

се уговор за набавку добра – резервних делова:
- за партију број1 - Резервни делови за ФАП, додељује понуђачу Беопрактик ДОО, Јакова Галуса
35-а, Београд;
- за партију број 2 - Резервни делови за MERCEDES, додељује понуђачу Ауто-промет ДОО,
Булевар Војводе Степе 46, Нови Сад;
- за партију број 3 - Резервни делови за IVECO, додељује понуђачу Беопрактик ДОО, Јакова
Галуса 35-а, Београд;
- за партију број 4 - Резервни делови за RIVAL, додељује понуђачу Теразије ВДВ ДОО, Ратарска
19, Ужице;
- за партију број 5 - Резервни делови за MITSUBISHI, додељује понуђачу Nippon Pieces Services
ДОО, Благоја Паровића бр.34, Београд;
- за партију број 6 - Резервни делови за АУТОЧИСТИЛИЦЕ, додељује понуђачу Europlast
International ДОО, Батајнички друм бр 26/А, Земун;
- за партију број 7 - Резервни делови за путничка возила ЗАСТАВА, додељује понуђачу Теразије
ВДВ ДОО, Ратарска 19, Ужице;
- за партију број 8 - Резервни делови за путничко возило SKODA, додељује понуђачу Теразије
ВДВ ДОО, Ратарска 19, Ужице;
- за партију број 9 - Резервни делови за ПЛУГОВЕ, ВУЧЕНЕ ПОСИПАЧЕ СОЛИ И РОТАЦИОНЕ
ПОСИПАЧЕ СОЛИ, додељује понуђачу ASD Shindini ДОО, Владимира Поповића бр.26/8, Нови
Београд;
- за партију број 10 – Акумулатори, додељује понуђачу Беопрактик ДОО, Јакова Галуса 35-а,
Београд;
- за партију број 12 - Резервни делови за ИМТ 539, додељује понуђачу Теразије ВДВ ДОО,
Ратарска 19, Ужице;
-за партију број 13 - Резервни делови за PALAZZANI PB 70, додељује понуђачу Ал.Том ГМП
ДОО, Кумодрашка бр.240, Београд;
- за партију број 14 - Резервни делови хидраулике и пнеуматике за потребе аутосмећара (Ресор
и Ватроспрем) и аутоподизача (Ресор), додељује понуђачу Ауто-промет ДОО, Булевар Војводе
Степе 46, Нови Сад;
- за партију број 15 - Резервни делови за БУЛДОЗЕР ТГ-140, додељује понуђачу Group Enigma
MC ДОО, Паруновачка 1Б, Крушевац;
а да се за партију број 11 - Резервни делови за вишенаменску машину АВАНТ обуставља
поступак јавне набавке јер нису испуњени услови за доделу уговора пошто није достављена ни
једна понуда.




