Наручилац

ЈП „Србијашуме“ Београд ,ШГ
„Тимочке шуме „ Бољевац

Адреса
Драгише Петровића 5
Место
Бољевац
Број
извештаја
Датум

108/2017-7
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:

О Д Л У КУ
о додели уговора
у отвореном поступку јавне набавке број 108/2017
набавка услуга на пословима коришћења шума за ШГ «Тимочке шуме» Бољевац за 2017 годину
Додељују се уговори понуђачима:
Партија 1.- Сеча и израда дрвнихсортимента – у 2017 ШУ Доњи Милановац Дели Јован 1-9а,б,10б,11 б,е, (II квартал),
44 а,б, 45а,б,ц(III квартал)(Обло-462м3,вишеметарско -2341 м3) Привлачење дрвнихсортимента ШУ Доњи Милановац Дели Јован
1-9а,б,10б,11 б,е, (II квартал), 44 а,б, 45а,б,ц(III квартал)(Обло-462м3,вишеметарско -2341 м3)
Понуђач – ПР Производња ћумура „ЗАПУК“,Тополница бб,1922 Клокочевац, матични број:63925942

Понуда број:108/2017-3/01 од 03.04.2017 године
Вредност понуде:3.489.735,00 динара без ПДВ-а;
Партија 2- Сеча и израда дрвнихсортимента(чиста сеча-траса) – у 2017 ШУ Доњи Милановац Дели Јован 18а,9б,11б,е,43а,45а,б,46 б,47а,48ц,49ф (II, III квартал (Обло-82м3,вишеметарско -1175 м3) Привлачење дрвних сортимента (чиста
сеча-траса) ШУ Доњи Милановац Дели Јован 1-8а,9б,11б,е,43а,45а,б,46 б,47а,48ц,49ф (II, III квартал (Обло-82м3,вишеметарско
-1175 м3)

Понуђач – ПР Производња ћумура „ЗАПУК“,Тополница бб,1922 Клокочевац, матични број:63925942
Понуда број:108/2017-3/01 од 03.04.2017 године
Вредност понуде:1.602.675,00 динара без ПДВ-а;
Партија 6.- Сеча и израда дрвнихсортимента –у 2017 ШУ Неготин,Дели Јован 2
20 б,ц,е 42а,43а,ц,44а,45ц,48а-(II,III,IV квартал) (Обло-875 м3,вишеметарско -3142м3,)Привлачење дрвнихсортимента ШУ
Неготин,Дели Јован 2- 20 б,ц,е 42а,43а,ц,44а,45ц,48а-(II,III,IV квартал) (Обло-875 м3,вишеметарско -3142м3,)
Понуђач – ДОО“Авангард плус“Младости 2а/9,Кладово,матични број:20504552

Понуда број:108/2017-3/02 од 03.04.2017 године
Вредност понуде:5.141.760,00 динара без ПДВ-а;
Партија 10.- Сеча и израда дрвнихсортимента – у 2017 ШУ Бор Боговина 2-13 а,б, 35а (III,IV квартал)(Обло2226м3,вишеметарско -1011м3,просторно-178м3)Привлачење
квартал)(Обло-2226м3,вишеметарско -1011м3,)

дрвнихсортимента ШУ Бор Боговина 2-13 а,б, 35а (III,IV

Понуђач – ДОО“Пастроњевић мил“Злот бб,Злот ,матични број:20503343
Понуда број: 108/2017-3/04 од 03.04.2017 године
Вредност понуде:4.310.680,00 динара без ПДВ-а;
Партија 13.- Сеча и израда дрвнихсортимента–у 2017 ШУ Књажевац, Тупижница -3 б,е,ф, 12е,20 и,ј,к (IV квартал)
(,вишеметарско-1487 м3)Привлачење дрвнихсортимента–у 2017 ШУ Књажевац, Тупижница -3 б,е,ф, 12е,20 и,ј,к (IV квартал)
(,вишеметарско-1487 м3)
Понуђач – ДОО“Века –Валмет“,Немановци 039,Ченеј,матични број:20588179
Понуда број:108/2017-3/03 од 03.04.2017 године
Вредност понуде:2.052.060,00 динара без ПДВ-а;

УКУПНО: 16.596.910,00 без ПДВ-а

Образложење
Наручилац је дана 10.03.2017 године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр.
108/2017, за јавну набавку услуга на пословима коришћења шума за ШГ“Тимочке шуме“Бољевац за 2017
годину.

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки дана 13.03.2017. год. и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs
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 год., 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 1.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 1

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)

Сеча и израда дрвнихсортимента – у 2017 ШУ Доњи Милановац Дели
Јован 1-9а,б,10б,11 б,е, (II квартал), 44 а,б, 45а,б,ц(III квартал)(Обло462м3,вишеметарско -2341 м3) Привлачење дрвнихсортимента ШУ Доњи
Милановац Дели Јован 1-9а,б,10б,11 б,е, (II квартал), 44 а,б, 45а,б,ц(III
квартал)(Обло-462м3,вишеметарско -2341 м3).

108/2017
3.489.735,00 РСД
3.489.735,00 РСД
4.187.682,00 РСД

2.) Укупан број поднетих понуда: 1(једна)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
ПР Производња ћумура „ЗАПУК“,Тополница бб,1922 Клокочевац, матични број:63925942
1
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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

ПР Производња ћумура „ЗАПУК“, Клокочевац

3.489.735,00

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I. да је за партију бр 1 најповољнија понуда понуђача ПР Производња ћумура „ЗАПУК“, Клокочевац
и предлаже наручиоцу његов избор за партију 1.

П А Р Т И Ј А 2.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 2

Предмет јавне набавке

Сеча и израда дрвнихсортимента(чиста сеча-траса) – у 2017 ШУ Доњи
Милановац Дели Јован 1-8а,9б,11б,е,43а,45а,б,46 б,47а,48ц,49ф (II, III
квартал (Обло-82м3,вишеметарско -1175 м3) Привлачење дрвних сортимента
(чиста сеча-траса) ШУ Доњи Милановац Дели Јован 18а,9б,11б,е,43а,45а,б,46 б,47а,48ц,49ф (II, III квартал (Обло82м3,вишеметарско -1175 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
1.602.675,00 РСД
1.602.675,00 РСД
1.923.210,00 РСД

2.) Укупан број поднетих понуда: 1(једна)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
ПР Производња ћумура „ЗАПУК“,Тополница бб,1922 Клокочевац, матични број:63925942
1
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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

ПР Производња ћумура „ЗАПУК“, Клокочевац

1.602.675,00

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I. да је за партију бр 2 најповољнија понуда понуђача ПР Производња ћумура „ЗАПУК“, Клокочевац
и предлаже наручиоцу његов избор за партију 2.

П А Р Т И Ј А 6.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 6

Предмет јавне набавке

Сеча и израда дрвнихсортимента –у 2017 ШУ Неготин,Дели Јован 2
20 б,ц,е 42а,43а,ц,44а,45ц,48а-(II,III,IV квартал) (Обло-875
м3,вишеметарско -3142м3,)Привлачење дрвнихсортимента ШУ
Неготин,Дели Јован 2- 20 б,ц,е 42а,43а,ц,44а,45ц,48а-(II,III,IV квартал)
(Обло-875 м3,вишеметарско -3142м3,)

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)
2.) Укупан број поднетих понуда: 1(једна)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
ДОО“Авангард плус“Младости 2а/9,Кладово,матични број:20504552
1

108/2017
5.141.760,00 РСД
5.141.760,00 РСД
6.170.011,20 РСД

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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

ДОО“Авангард плус“ Кладово

5.141.760,00

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I. да је за партију бр 6 најповољнија понуда понуђача ДОО“Авангард плус“ Кладово
и предлаже наручиоцу његов избор за партију 6.

П А Р Т И Ј А 10.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 10

Предмет јавне набавке

Сеча и израда дрвнихсортимента – у 2017 ШУ Бор Боговина 2-13 а,б,
35а (III,IV квартал)(Обло-2226м3,вишеметарско -1011м3,просторно178м3)Привлачење дрвнихсортимента ШУ Бор Боговина 2-13 а,б, 35а
(III,IV квартал)(Обло-2226м3,вишеметарско -1011м3,)

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
4.378.090,00 РСД
4.310.680,00 РСД
5.172.816,00 РСД

2.) Укупан број поднетих понуда: 1(једна)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
ДОО“Пастроњевић мил“Злот бб,Злот ,матични број:20503343
1
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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

4.310.680,00

ДОО“Пастроњевић мил“Злот

5) Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
I. да је за партију бр 10 најповољнија понуда понуђача ДОО“Пастроњевић мил“Злот
и предлаже наручиоцу његов избор за партију 10.

П А Р Т И Ј А 13.
1.) Подаци о јавној набавци:
Партија 13

Предмет јавне набавке

Сеча и израда дрвнихсортимента–у 2017 ШУ Књажевац, Тупижница 3 б,е,ф, 12е,20 и,ј,к (IV квартал) (,вишеметарско-1487 м3)
Привлачење дрвнихсортимента–у 2017 ШУ Књажевац, Тупижница -3
б,е,ф, 12е,20 и,ј,к (IV квартал) (,вишеметарско-1487 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
2.230.500,00 РСД
2.052.060,00 РСД
2.462.472,00 РСД

2.) Укупан број поднетих понуда: 1(једна)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
ДОО“Века –Валмет“,Немановци 039,Ченеј,матични број:20588179
1
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

/

/

/

4) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена

