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ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА„СРЕМ-МАЧВА“ 
Ш А Б А Ц 
 
Број: 117-1/19 
Датум: 12.04.2019. године 
 
 
 На основу члана 39. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија 
„Срем-Мачва“ Шабац, члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
бр.124/12, 14/15 и 68/15) члана  43. Правилника о ближем уређењу поступка јавне набавке 
број 370-1/15 од 23.05.2015. године и Извештаја о стручној оцени понуда број 116-1/19 од 
12.04.2019. године, В.Д. Директора ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац доноси: 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ (Ред.бр.ЈНМВ У-10/19) 
 
 
Уговор у поступку јавне набавке мале вредности, редни број ЈНМВ У-10/19 за набавку 

услуге Одржавања радних машина, а по стицању услова из члана 107. став 3. и услова из 
члана 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, додељује се понуђачу:  
 

ПАРТИЈА 1 
„Маг центар“ ДОО, Београд,  

ул. Партизанске авијације 1, 11070 Нови Београд 
 

1. Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 253.647,40 дин, 
2. Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Научиоца. 
3. Рок почетка пружања услуге је 48 часова рачунајући од позива Наручиоца, 

тј.пријема радног налога од стране Наручиоца. 
4. Место извршења услуге је на регионалној санитарној депонији Наручиоца, 

Јарачки пут бб, Сремска Митровица. 
5. Рок важности понуде: 60 календарских дана рачунајући од дана отварања 

понуда. 
6. Одговорно лице: Сандра Богдановић. 

 
 Одлуку објавити на порталу и сајту предузећа  у року од 3 (три) дана од доношења 
исте. 
  

ПАРТИЈА 2 
„Evocon“ ДОО“, Београд,  

ул. Банатска 28в, 11080 Земун 
 

1. Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 184.403,60 дин, 
2. Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Научиоца. 
3. Рок почетка пружања услуге је 48 часова рачунајући од позива Наручиоца, 

тј.пријема радног налога од стране Наручиоца. 
4. Место извршења услуге је на регионалној санитарној депонији Наручиоца, Јарачки 
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пут бб, Сремска Митровица. 
5. Рок важности понуде: 60 календарских дана рачунајући од дана отварања понуда. 
6. Одговорно лице: Дејан Ђорђевић. 

 
         Одлуку објавити на порталу и сајту предузећа  у року од 3 (три) дана од доношења исте. 

 
ПАРТИЈА 3 

„Browell“ ДОО“, Бачка Паланка,  
ул. Светозара Марковића 24, 21400 Бачка Паланка 

 
1. Укупна понуђена цена без ПДВ-а износи 45.900,00 дин, 
2. Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема фактуре од стране Научиоца. 
3. Рок почетка пружања услуге је 24 часова рачунајући од позива Наручиоца, 

тј.пријема радног налога од стране Наручиоца. 
4. Место извршења услуге је на регионалној санитарној депонији Наручиоца, Јарачки 

пут бб, Сремска Митровица. 
5. Рок важности понуде: 90 календарских дана рачунајући од дана отварања понуда. 
6. Одговорно лице: Боро Срдић. 

 
 Одлуку објавити на порталу и сајту предузећа  у року од 3 (три) дана од доношења 
исте. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Назив и адреса наручиоца: Јавно комунално предузеће Регионална депонија “Срем-
Мачва” Шабац, Сремска Митровица, ул.Светог Димитрија 13. 

 Подаци о јавној набавци: 
1. Предмет јавне набавке је набавка услуга набавка услуга Одржавање радних машина ( 

Ред.бр. ЈНМВ У-10/19) по партијама.  
2. Процењена вредност јавне набавке је опредељена по закону за јавну набавку мале 

вредности, без пореза на додату вредност,  и то: 
Партија 1- Одржавање компактора: 550.000,00 динара 
Партија 2- Одржавање утоваривача: 200.000,00 динара 
Партија 3- Одржавање Виљушкара: 50.000,00 динара 

3. Припремљена је конкурсна документацијa за прикупљање понуда у отвореном 
поступку јавне набавке услуга – Одржавање радних машина, заведене дана 19.03.2019. 
године под деловодним бројем 94-1/19. 

4. Вршено је прикупљање понуда са роком доставе од 8 дана, достављањем конкурсне 
документације на портал и сајт предузећа. 

5. У предвиђеном року приспеле су понуде од стране понуђача, и то:  
Партија 1: „Соко-Бом“ ДОО, Београд и „Маг центар“ ДОО, Београд, 
Партија 2: „Evocon“ ДОО, Београд, 
Партија 3: „Browell“ ДОО, Бачка Паланка. 

6. Извршено је јавно отварање понуда 11.04.2019. године у 12,30 часова у просторијама 
предузећа.  

 Примљене понуде: 
ПАРТИЈА 1: 
Благовремено су достављене 2 (две) понуде и то: 
 

Ред. 
Бр. 

Број под којим 
је заведена 
понуда 

Назив или шифра понуђача Датум 
прије

ма 

Час пријема 
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1. 111-1/19 „Соко-Бом“ ДОО, Београд 09.04. 10.00 
2. 112-1/19 „Маг центар“ ДОО, Београд 10.04. 10.20 

Неблаговремених понуда није било. 
 
О отварању понуда комисија је сачинила записник број 114-1/19 дана 11.04.2019. 
године. 

 
Партија 2:  
Благовремено је достављена 1 (једна) понуда и то: 

Ред. 
Бр. 

Број под којим 
је заведена 
понуда 

Назив или шифра понуђача Датум 
прије

ма 

Час пријема 

1. 115-1/19 „Evocon“ ДОО, Београд 11.04. 11.45 
Неблаговремених понуда није било. 
 
О отварању понуда комисија је сачинила записник број 114-2/19 дана 11.04.2019. 
године. 
 

Партија 3:  
Благовремено је достављена 1 (једна) понуда и то: 

Ред. 
Бр. 

Број под којим 
је заведена 
понуда 

Назив или шифра понуђача Датум 
прије

ма 

Час пријема 

1. 113-1/19 „Browell“ ДОО, Бачка Паланка 11.04. 10.00 
Неблаговремених понуда није било. 
 
О отварању понуда комисија је сачинила записник број 114-3/19 дана 11.04.2019. 
године. 
 

 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 

- - - 
 

 Критеријум за оцењивање понуде је  најнижа понуђена цена 
 

ПАРТИЈА 1: 
  Ранг листа понуђача у случају примене критеријума најнижа понуђена цена: 
 

Назив/име понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 
112-1/19 „Маг центар“ ДОО, Београд 253.647,40 дин 
111-1/19 „Соко-Бом“ ДОО, Београд 445.264,76 дин 
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