Наручилац
ЈП „Србијашуме“ Београд
Адреса
Место
Број одлуке
Датум

Булевар Михајла Пупина 113
Нови Београд
153/2018-13
10.07.2018.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“ бр. 124/12) и Закона о
изменама и допунама Закона о јавним набавкама(,,Сл.Гласник РС“,бр.14/2015 од 04.02.2015.
год. и ,,Сл.Гласник РС“, бр.68 од 04.08.2015.год), Вршилац дужности директора ЈП
„СРБИЈАШУМЕ“ доноси:

ОДЛУКУ

О додели уговора
у отвореном поступку бр. 153/2017
Услуге мониторинга медведа за ,,ПП Голија" ШГ ,,Голија" Ивањица; Услуге
мониторинга ентомофауне ШГ ,,Голија" Ивањица; Услуге инвентаризације
и картирања типова станишта ,,ПП Голија" ШГ ,,Голија" Ивањица; Услуге
мониторинга флоре у ЗП ШГ,,Столови" Краљево за 2018. годину.
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА :
За партију бр.2 - Институт за низијско шумарство и животну средину
За партију бр.3- Универзитет у Београду Биолошки факултет
За партију бр.4 -Универзитет у Београду Шумарски факултет
Образложење
Наручилац је дана 22.05.2018. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр.
153/2018 за јавну набавку добара - Услуге мониторинга медведа за ,,ПП Голија" ШГ ,,Голија"
Ивањица; Услуге мониторинга ентомофауне ШГ ,,Голија" Ивањица; Услуге инвентаризације и
картирања типова станишта ,,ПП Голија" ШГ ,,Голија" Ивањица; Услуге мониторинга флоре у
ЗП ШГ,,Столови" Краљево за 2018. годину.

За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана
01.06.2018.године
на Порталу јавних набавки 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.153/2018-11 од 04.07.2018. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге
Х
Радови
2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Редни број из плана

Набавка услуге мониторинга медведа
за ,,ПП Голија" ШГ ,,Голија"
Ивањица;
Услуге
мониторинга
ентомофауне
ШГ
,,Голија"
Ивањица; Услуге инвентаризације и
картирања типова станишта ,,ПП
Голија" ШГ ,,Голија" Ивањица;
Услуге мониторинга флоре у ЗП
ШГ,,Столови" Краљево за 2018.
годину.

1.2.354;1.2.355;1.2.356; 1.2.321

Редни број јавне набавке

153/2018

План инвестиција и трошкова-група

999 и 904

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

3.246.666,67 РСД

ПАРТИЈА 2

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

Услуге мониторинга ентомофауне ШГ
,,Голија" Ивањица
250.000,00 РСД
245.000,00 РСД
294.000,00 РСД

2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
2

HABI PROT Булевар ослобођења 106/34, Београд;17670611
Институт за низијско шумарство и животну средину Антона Чехова 13 д, Нови Сад;08865248

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

153/2018-5
Од
13.06.2018.г.

Подносилац понуде

HABI PROT
Булевар ослобођења
Београд

106/34

Разлози за одбијање понуде
Понуда је неприхватљива зато што понуђач није доставио: Извод
из регистра Агенције за привредне регистре; Потврде МУП-а и
судова( Законски заступник (МУП-Основни суд) Правно лице
(Основни суд, Виши суд, Виши суд -Београд) Изјава понуђача да
је уписан у регистар понуђача Агенције за привредне регистре;
Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера обављања делатности која је
на снази у време објаве позива за подношење понуда; Уверење
Пореске управе Министарства финансија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе; Уверење надлежне управе
локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода; Потврду о успешно реализованим
пројектима ; Модел уговора; Изјаву о независној понуди;
Изјаву о поштовању обавеза које произилазе из важећих
прописа (чл.75 став 2 ЗЈН); Образац структуре цене; Средства
финансијског обезбеђења(Меница, Менично овлашћење, Картон
депонованих потписа,Потврда/захтев о регистрацији менице) како
је тражено у конкурсној документацији.

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена
Понуђачи су понудили следеће услове :
Назив/име понуђача
1
2

HABI PROT Булевар ослобођења 106/34,
Београд
Институт за низијско шумарство и животну
средину Антона Чехова 13 д, Нови Сад

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)
200.000,00
245.000,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача „Институт за низијско шумарство и животну средину Антона Чехова 13 д, Нови
Сад, ПРИХВАТЉИВА
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 2.

ПАРТИЈА 3

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Услуге инвентаризације и картирања типова
станишта ,,ПП Голија" Ивањица

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.250.000,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.200.000,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.200.000,00 РСД

Напомена: понуђач није обвезник ПДВ-а
2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1

Универзитет у Београду Биолошки факултет Студентски трг бр.16, Београд;07048599

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 :
Назив/име понуђача
1

Универзитет у Београду Биолошки факултет
Студентски трг бр.16, Београд

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)
1.200.000,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача Универзитет у Београду Биолошки факултет Студентски трг бр.16, Београд
ПРИХВАТЉИВА
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 3.

ПАРТИЈА 4

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Услуге мониторинга флоре у ЗП ШГ,,Столови"
Краљево

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.030.000,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

998.000,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.197.600,00 РСД

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1

Универзитет у Београду Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1 ,11030 Београд;07009291

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 :
Назив/име понуђача
1

Универзитет у Београду Шумарски факултет Кнеза
Вишеслава 1 ,11030 Београд

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)
998.000,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача Универзитет у Београду Шумарски факултет Кнеза Вишеслава 1 ,11030 Београд
ПРИХВАТЉИВА
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 4.

