_______________________________________________________________________________________
Наручилац
Адреса
Место
Број извештаја
Датум

ЈП „Србијашуме“ Београд , ШГ „Тимочке шуме „Бољевац
Драгише Перовића 5
Бољевац
108/2017-6
12.04.2017.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник Републике Србије», број 124/2012) и
Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Републике Србије» број
14/2015 од 04.02.2015 год. и 68/2015 од 04.08.2015.год.), Вршилац дужности директора ЈП
„Србијашуме“ доноси:
ОДЛУКУ
о обустави отвореног поступка јавне набавке број 108/2017
- набавка услуга на пословима коришћења шума за
ШГ «Тимочке шуме» Бољевац за 2017. годину
обликована у 15 партија
.
ОБУСТАВЉАЈУ се партије број :3,4,5,7,8,9,11,12,14 и 15 .
партија
ОПИС
3
4
5
7
8
9
11

Сеча и израда дрвнихсортимента(харвестер) –у 2017 ШУ Књажевац,Заглавак 1-40 б,43
г,х,46а,47а,49б (II,III квартал) (,вишеметарско-1982 м3)Привлачење дрвнихсортимента (форвардер) –у
2017 ШУ Књажевац,Заглавак 1-40 б,43 г,х,46а,47а,49б (II,III квартал) (,вишеметарско-1982 м3)
Сеча и израда дрвнихсортимента –у 2017 ШУ Књажевац -Заглавак 2-24а,б,25а,26б,29а (II квартал
(,вишеметарско-948 м3)Привлачење дрвнихсортимента ШУ Заглавак 2-24а,б,25а,26б,29а (II квартал
(,вишеметарско-948 м3)
Сеча и израда дрвнихсортимента –у 2017 ШУ Зајечар-Вршка Чука -2 х,к,л,п,р,с,3ф,г,л,к (I,II
квартал) (Обло-239м3,вишеметарско-2374м3,просторно-207 м3)Привлачење дрвнихсортимента ШУ ЗајечарВршка Чука -2 х,к,л,п,р,с,3ф,г,л,к (I,II квартал) (Обло-239м3,вишеметарско-2374м3
Изношење са паковањем –,просторно дрво у 2017 ШУ Зајечар Вршка Чука 2п,Шашка
СтуденаСелачка река-16а,б,ц (I,II,III,IV квартал )( (Просторно-479 м3,)
Изношење са паковањем –,просторно дрво у 2017 ШУ Књажевац ,Бабин Зуб-49 а,б, 50 а,б (II,III
квартал )(Просторно-838 м3,)
Сеча и израда дрвнихсортимента – у 2017 ШУ Бољевац Честобородица 92 а,д, 94 а,е, 95а,96а,ц, (III
квартал)(Обло-361м3,вишеметарско -232м3,просторно-67 м3)) Привлачење дрвнихсортимента ШУ Бољевац
Честобородица 92 а,д, 94 а,е, 95а,96а,ц, (III квартал)(Обло-361м3,вишеметарско -232м3)
Сеча и израда дрвнихсортимента – у 2017 ШУ Доњи Милановац Дели Јован 1-46 а,б,ц,д, (III,IV
квартал), 47 a,б(IV квартал)(Обло-209м3,вишеметарско -1820 м3) Привлачење дрвнихсортимента ШУ
Доњи Милановац Дели Јован 1-46 а,б,ц,д, (III,IV квартал), 47 a,б(IV квартал)(Обло-209м3,вишеметарско 1820 м3)

12
14

Сеча и израда дрвнихсортимента – у 2017 ШУ Доњи Милановац Дели Јован 1-48 а,д (IV квартал),
49 а,б,д,ф(IV квартал)(Обло-283м3,вишеметарско -2330м3) Привлачење дрвнихсортимента ШУ Доњи
Милановац Дели Јован 1-48 а,д (IV квартал), 49 а,б,д,ф(IV квартал)(Обло-283м3,вишеметарско -2330м3)
Сеча и израда дрвнихсортимента –у 2017 ШУ Књажевац -Заглавак 1-95а,96а,97а (III квартал
(,вишеметарско-2444 м3)
Привлачење дрвнихсортимента ШУ Књажевац -Заглавак 1-95а,96а,97а (III квартал (,вишеметарско2444 м3)

15

Сеча и израда дрвнихсортимента –у 2017 ШУ Књажевац -Заглавак 1-27а,б, 28а,б,ц,д,ф,г (III квартал
(,вишеметарско-3606м3)Привлачење дрвнихсортимента ШУ Књажевац -Заглавак 1-27а,б, 28а,б,ц,д,ф,г
(III квартал (,вишеметарско-3606м3)

Образложење

Наручилац је дана 10.03.2017. године донео одлуку о покретању отвореног поступка број 108/2017 за
јавну - набавку услуга на пословима коришћења шума за ШГ «Тимочке шуме» Бољевац за
2017. годину обликована у 15 партија.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за прикупљање понуда на Порталу ЈН
и на интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs.
Предметни поступак је обустављен у фази:

пре истека рока за подношење понуда
после истека рока за подношење понуда,
а пре доношења одлуке о додели уговора

Х

после доношења одлуке о додели уговора

Разлог за обуставу поступка:
у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда

Х

у року за подношење понуда поднете су све неприхватљиве или неодговарајуће

Х

објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка
и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте
буџетске године.
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. 108/2017-5 од 03.04.2017. године, Комисија за јавне набавке
је констатовала следеће:

Врста предмета јавне набавке:

Добра
Услуге
Радови

Х

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Набавка услуга на пословима коришћења шума за ШГ
«Тимочке шуме» Бољевац за 2017 годину

Редни број јавне набавке

108/2017

Позиција јавне набавке у плану
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Група из плана јавних набавки

1.2.233
42.607.131,00 РСД
915

П А Р Т И Ј А 3.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 3
Сеча и израда дрвнихсортимента(харвестер) –у 2017 ШУ
Књажевац,Заглавак 1-40 б,43 г,х,46а,47а,49б (II,III квартал)
(,вишеметарско-1982 м3)Привлачење дрвнихсортимента (форвардер) –у
2017 ШУ Књажевац,Заглавак 1-40 б,43 г,х,46а,47а,49б (II,III квартал)
(,вишеметарско-1982 м3)

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

108/2017
2.774.800,00 РСД
0,00 РСД
0,00 РСД

2.) Укупан број поднетих понуда: 0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
/
Закључно са ред.бр. 0 .
3.) 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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

/

/

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I.

да за партију бр 3 није пристигла понуда

и предлаже наручиоцу обуставу за партију 3.

П А Р Т И Ј А 4.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 4
Сеча и израда дрвнихсортимента –у 2017 ШУ Књажевац -Заглавак 224а,б,25а,26б,29а (II квартал (,вишеметарско-948 м3)Привлачење
дрвнихсортимента ШУ Заглавак 2-24а,б,25а,26б,29а (II квартал
(,вишеметарско-948 м3)

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

108/2017
1.442.000,00 РСД
0,00 РСД
0,00 РСД

2.) Укупан број поднетих понуда: 0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
/
Закључно са ред.бр. 0 .
3.) 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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

1

/

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

/

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I.

да за партију бр 4 није пристигла понуда

и предлаже наручиоцу обуставу за партију 4.

П А Р Т И Ј А 5.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 5
Сеча и израда дрвнихсортимента –у 2017 ШУ Зајечар-Вршка Чука -2
х,к,л,п,р,с,3ф,г,л,к (I,II квартал) (Обло-239м3,вишеметарско2374м3,просторно-207 м3)Привлачење дрвнихсортимента ШУ ЗајечарВршка Чука -2 х,к,л,п,р,с,3ф,г,л,к (I,II квартал) (Обло-

Предмет јавне набавке

239м3,вишеметарско-2374м3)

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

108/2017
4.116.150,00 РСД
0,00 РСД
0,00 РСД

2.) Укупан број поднетих понуда: 0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
/
Закључно са ред.бр. 0 .
3.) 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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

1

/

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

/

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I.

да за партију бр 5 није пристигла понуда

и предлаже наручиоцу обуставу за партију 5.

П А Р Т И Ј А 7.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 7

Предмет јавне набавке

Изношење са паковањем –,просторно дрво у 2017 ШУ Зајечар Вршка
Чука 2п,Шашка СтуденаСелачка река-16а,б,ц (I,II,III,IV квартал )(
(Просторно-479 м3,)

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

108/2017
513.976,00 РСД
0,00 РСД
0,00 РСД

.) Укупан број поднетих понуда: 0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
/
Закључно са ред.бр. 0 .
3.) 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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

1

/

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

/

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I.

да за партију бр 7 није пристигла понуда

и предлаже наручиоцу обуставу за партију 7.

П А Р Т И Ј А 8.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 8

Предмет јавне набавке

Изношење са паковањем –,просторно дрво у 2017 ШУ Књажевац
,Бабин Зуб-49 а,б, 50 а,б (II,III квартал )(Просторно-838 м3,)

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

108/2017
1.047.500,00 РСД
0,00 РСД
0,00 РСД

.) Укупан број поднетих понуда: 0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
/
Закључно са ред.бр. 0 .
3.) 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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

1

/

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

/

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I.

да за партију бр 8 није пристигла понуда

и предлаже наручиоцу обуставу за партију 8.

П А Р Т И Ј А 9.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 9
Сеча и израда дрвнихсортимента – у 2017 ШУ Бољевац
Честобородица 92 а,д, 94 а,е, 95а,96а,ц, (III квартал)(Обло361м3,вишеметарско -232м3,просторно-67 м3)) Привлачење дрвнихсортимента
ШУ Бољевац Честобородица 92 а,д, 94 а,е, 95а,96а,ц, (III
квартал)(Обло-361м3,вишеметарско -232м3)

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

108/2017
876.395,00 РСД
0,00 РСД
0,00 РСД

.) Укупан број поднетих понуда: 0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
/
Закључно са ред.бр. 0 .
3.) 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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

1

/

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

/

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I.

да за партију бр 9 није пристигла понуда

и предлаже наручиоцу обуставу за партију 9.

П А Р Т И Ј А 11.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 11
Сеча и израда дрвнихсортимента – у 2017 ШУ Доњи Милановац Дели
Јован 1-46 а,б,ц,д, (III,IV квартал), 47 a,б(IV квартал)(Обло209м3,вишеметарско -1820 м3) Привлачење дрвнихсортимента ШУ Доњи
Милановац Дели Јован 1-46 а,б,ц,д, (III,IV квартал), 47 a,б(IV
квартал)(Обло-209м3,вишеметарско -1820 м3)

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

108/2017
2.586.975,00 РСД
0,00 РСД
0,00 РСД

2.) Укупан број поднетих понуда: 0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
/
Закључно са ред.бр. 0 .
3.) 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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

1

/

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

/

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I.

да за партију бр 11 није пристигла понуда

и предлаже наручиоцу обуставу за партију 11.

П А Р Т И Ј А 12.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 12
Сеча и израда дрвнихсортимента – у 2017 ШУ Доњи Милановац Дели
Јован 1-48 а,д (IV квартал), 49 а,б,д,ф(IV квартал)(Обло283м3,вишеметарско -2330м3) Привлачење дрвнихсортимента ШУ Доњи
Милановац Дели Јован 1-48 а,д (IV квартал), 49 а,б,д,ф(IV
квартал)(Обло-283м3,вишеметарско -2330м3)

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

108/2017
3.331.575,00 РСД
0,00 РСД
0,00 РСД

.) Укупан број поднетих понуда: 0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
/
Закључно са ред.бр. 0 .
3.) 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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

1

/

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

/

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I.

да за партију бр 12 није пристигла понуда

и предлаже наручиоцу обуставу за партију 12.

П А Р Т И Ј А 14.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 14
Сеча и израда дрвнихсортимента –у 2017 ШУ Књажевац -Заглавак 195а,96а,97а (III квартал (,вишеметарско-2444 м3)
Привлачење дрвнихсортимента ШУ Књажевац -Заглавак 195а,96а,97а (III квартал (,вишеметарско-2444 м3)

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

108/2017
3.666.000,00 РСД
0,00 РСД
0,00 РСД

.) Укупан број поднетих понуда: 0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
/
Закључно са ред.бр. 0 .
3.) 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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

1

/

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

/

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I.

да за партију бр 14 није пристигла понуда

и предлаже наручиоцу обуставу за партију 14.

П А Р Т И Ј А 15.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 15
Сеча и израда дрвнихсортимента –у 2017 ШУ Књажевац -Заглавак 127а,б, 28а,б,ц,д,ф,г (III квартал (,вишеметарско-3606м3)
Привлачење дрвнихсортимента ШУ Књажевац -Заглавак 1-27а,б,
28а,б,ц,д,ф,г (III квартал (,вишеметарско-3606м3)

Предмет јавне набавке

Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

108/2017
5.409.000,00 РСД
0,00 РСД
0,00 РСД

2.) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
СЗР“Пандрцкомерц“Подунавци 180 А,Подунавци,матични број: 51283503
Закључно са ред.бр. 1 .
3.) 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,извод из регистра надлежног
органа-Агенције за привредне
регистре,потврде МУП-а и судова,

108/2017-3/02

Пореске управе Министарства финансија и
СЗР“Пандрцкомерц“Подунавци привреде да је измирио доспеле порезе и
доприносе, надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних
прихода,нема модел уговора,немасредства
финансијског обезбеђења.

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Назив/име понуђача

1

СЗР“Пандрцкомерц“Подунавци

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

5.409.000,00

5.) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I.
да за партију бр 15 није приспела ниједна прихватљива понуда,
и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.15

