Наручилац

ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ
«Северни Кучај» Кучево

Адреса

Трг Вељка Дугошевића 26

Место

Кучево

Број одлуке

33/2017-9

Датум

23.03.2017.

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 јавне набавке број 33/2017
-набавка услуга на пословима коришћења шума (сеча, израда и привлачење дрвних
сортимената) за партије 1,2,3,4,7,8,9,10,17,19,20,21,22,23 и 24.
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА :
ПАРТИЈА 1:
Сеча и израда дрвних сортимената – ( техничко, просторно вишеметарско и/или просторно метарско) дрво (тврдих
лишћара), у периоду од јануара до децембра 2017.године, у ШУ „Кучево“, ГЈ „Мајдан Кучајна“ одељење/одсек 27б
Сеча и израда дрвних сортимената – ( техничко, просторно вишеметарско и/или просторно метарско) дрво (тврдих
лишћара), у периоду од јануара до децембра 2017. године, у ШУ „Кучево“ , ГЈ „Бродица“, одељење/одсек 217/ а,б
Привлачење дрвних сортимената –( техничко, просторно вишеметарско ) дрво (тврдих лишћара), у периоду од
јануара до децембра 2017. године, у ШУ „Кучево“ , ГЈ „Мајдан Кучајна“ одељење/одсек 27 б
Привлачење дрвних сортимената –( техничко, просторно вишеметарско ) дрво (тврдих лишћара), у периоду од
јануара до децембра 2017. године, у ШУ „Кучево“ ГЈ „Бродица“, одељење/одсек 217/ а,б

Понуђач : ТРА Булутић Нересница, матични број 55036543
Понуда бр.: 33/2017-5/1 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 3.519.123,00 дин. без ПДВ-а

ПАРТИЈА 2:
Сеча и израда дрвних сортимената – ( техничко, просторно вишеметарско и/или просторно метарско) дрво (тврдих
лишћара), у периоду од јануара до децембра 2017.године, у ШУ „Кучево“ , ГЈ „Мајдан Кучајна“ одељење/одсек 2
а/б
Сеча и израда дрвних сортимената – ( техничко, просторно вишеметарско и/или просторно метарско) дрво (тврдих
лишћара), у периоду од јануара до децембра 2017. године, у ШУ „Кучево“ , ГЈ „Бродица“, одељење/одсек 218 а
Привлачење дрвних сортимената –( техничко, просторно вишеметарско ) дрво (тврдих лишћара), у периоду од
јануара до децембра 2017. године, у ШУ „Кучево“ , ГЈ „Мајдан Кучајна“ одељење/одсек 2 а/б
Привлачење дрвних сортимената – техничко, просторно вишеметарско дрво (тврдих лишћара ), у периоду од
јануара до децембра 2017. године у ШУ „Кучево“ , ГЈ „Бродица“, одељење/одсек 218 а

Понуђач : УР Ведран Каона, мат.бр. 62465506
Понуда бр.: 33/2017-5/4 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 3.206.082,17 дин. без ПДВ-а

ПАРТИЈА 3:
Сеча и израда дрвних сортимената – ( техничко, просторно вишеметарско и/или просторно метарско) дрво (тврдих
лишћара ), у периоду од јануара до априла 2017. године, у ШУ „Кучево“, ГЈ „Железник“ одељење/одсек 5а,
ГЈ»Бродица», одељење/одсек 247а
Привлачење дрвних сортимената –( техничко, просторно вишеметарско ) дрво (тврдих лишћара), у периоду од
јануара до априла 2017. године, у ШУ „Кучево“, ГЈ „Железник“ одељење/одсек 5а, ГЈ»Бродица», одељење/одсек
247а

Понуђач : Радња за сечу дрва Витло Нересница, мат.бр. 64060139
Понуда бр.: 33/2017-5/3 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 472.742,77 дин. без ПДВ-а

ПАРТИЈА 4:
Изношење дрвних сортимената – просторно метарско) дрво тврдих лишћара , у периоду од јануара до априла 2017.
године, у ШУ „Кучево“, ГЈ „Железник“ одељење/одсек 5а, ГЈ»Бродица», одељење/одсек 247а

Понуђач : Радња за сечу дрва Витло Нересница, мат.бр. 64060139
Понуда бр.: 33/2017-5/3 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 891.069,90 дин. без ПДВ-а

ПАРТИЈА 7:
Сеча и израда дрвних сортимената – ( техничко, просторно вишеметарско и/или просторно метарско) дрво(тврдих
лишћара) у ШУ „Кучево“, ГЈ „Железник“ одељење/одсек 115 а,б,ц, 116 а,б
Привлачење дрвних сортимената –( техничко, просторно вишеметарско ) дрво (тврдих лишћара) у ШУ „Кучево
ГЈ „Железник“ одељење/одсек 115 а, б, ц, 116 а,б

Понуђач : Радња за сечу дрва Витло Нересница, мат.бр. 64060139
Понуда бр.: 33/2017-5/3 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 2.647.198,44 дин. без ПДВ-а

ПАРТИЈА 8:
Изношење дрвних сортимената – просторно метарско дрво (тврдих лишћара) у ШУ „Кучево“,
ГЈ „Железник“ одељење/одсек 115 а,б,ц, 116 а,б

Понуђач : Радња за сечу дрва Витло Нересница, мат.бр. 64060139
Понуда бр.: 33/2017-5/3 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 146.074,80 дин. без ПДВ-а

ПАРТИЈА 9:
Сеча и израда дрвних сортимената –( техничко и просторно вишеметарско) дрво (тврдих
лишћара ) у ШУ „Кучево“, ГЈ „Бродица“ одељење/одсек 108а, 109а
Привлачење дрвних сортимената –( техничко, просторно вишеметарско ) дрво (тврдих
лишћара) у ШУ „Кучево ГЈ „Бродица“ одељење/одсек 108а, 109а
Понуђач : УР Дрен Кучево, мат.бр.64467646
Понуда бр.: 33/2017-5/2 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 2.635.646,73 дин. без ПДВ-а

ПАРТИЈА 10:
Сеча и израда дрвних сортимената – (техничко, просторно вишеметарско) дрво (тврдих
лишћара и четинара ) у ШУ „Кучево“, ГЈ „Бродица“ одељење/одсек 116 a,b,c / 117 a,b / 118 a
Привлачење дрвних сортимената – ( техничко, просторно вишеметарско ) дрво (тврдих
лишћара и четинара) у ШУ „Кучево ГЈ „Бродица“ одељење/одсек 116 a,b,c / 117 a,b / 118 a
Понуђач : УР Ведран Каона, мат.бр. 62465506
Понуда бр.: 33/2017-5/4 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 3.658.314,50 дин. без ПДВ-а

ПАРТИЈА 17:
Сеча и израда дрвних сортимената – ( техничко, просторно вишеметарско и/или просторно
метарско) дрво (тврдих лишћара ), у периоду од јануара до децембра 2017. године, у ШУ
„Мајданпек“, ГЈ „Равна Река“ одељење/одсек 56 а,ц,д ,77 а,б
Привлачење дрвних сортимената –( техничко, просторно вишеметарско ) дрво (тврдих
лишћара ), у периоду од јануара до децембра 2017. године, у ШУ „Мајданпек“, ГЈ „Равна
Река“ одељење/одсек 56 а,ц,д ,77 а,б
Понуђач : ДОО Тимбернет Осаница, мат.бр. 20877464
Понуда бр.: 33/2017-5/9 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 9.270.016,80 дин. без ПДВ-а
ПАРТИЈА 19:
Сеча и израда дрвних сортимената – ( техничко, просторно вишеметарско ) дрво (тврдих
лишћара и четинара ) у ШУ „Мајданпек“, ГЈ „Мали Пек“ одељење/одсек 41 a,b / 42 a,b/

44b,c
Привлачење дрвних сортимената – ( техничко, просторно вишеметарско ) дрво (тврдих
лишћара и четинара ) у ШУ „Мајданпек“, ГЈ „Мали Пек“ одељење/одсек 41 a,b / 42 a,b/ 44b,c
Понуђач : Радња за сечу дрвећа Фиризана Мајданпек, мат.бр. 64151380
Понуда бр.: 33/2017-5/7 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 3.760.006,40 дин. без ПДВ-а

ПАРТИЈА 20:
Сеча и израда дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско ) дрво (тврдих лишћара ) у ШУ „Жагубица“,
одељење/одсек 129 а
Привлачење дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско ) дрво (тврдих лишћара ) у ШУ „Жагубица“,
одељење/одсек 129 а

ГЈ „Бељаница“
ГЈ „Бељаница“

Понуђач : ДОО Дрен Жагубица, мат.бр. 17268864
Понуда бр.: 33/2017-5/8 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 7.955.200,00 дин. без ПДВ-а

ПАРТИЈА 21:
Сеча и израда дрвних сортимената – ( техничко, просторно вишеметарско) дрво (тврдих
лишћара ) у ШУ „Жагубица“, ГЈ „Бељаница“ одељење/одсек 130 а,б,ц
Привлачење дрвних сортимената – техничко, просторно вишеметарско ) дрво (тврдих
лишћара ) у ШУ „Жагубица“,
ГЈ „Бељаница“ одељење/одсек 130 а,б,ц
Понуђач : ДОО Тимбернет Осаница, мат.бр. 20877464
Понуда бр.: 33/2017-5/9 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 6.467.580,00 дин. без ПДВ-а

ПАРТИЈА 22:
Сеча и израда дрвних сортимената – ( техничко, просторно метарско) дрво (тврдих лишћара ), у периоду од
јануара до јуна 2017. године, у ШУ „Пожаревац“, ГЈ „Горица Рујак“ одељење/одсек 25а
Привлачење дрвних сортимената – ( техничко, просторно метарско) дрво (тврдих лишћара ), у периоду од јануара
до јуна 2017. године, у ШУ „Пожаревац“, “, ГЈ „Горица Рујак“ одељење/одсек 25а

Понуђач : УР Ведран Каона, мат.бр. 62465506
Понуда бр.: 33/2017-5/4 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 736.840,00 дин. без ПДВ-а

ПАРТИЈА 23:
Изношење дрвних сортимената – просторно метарско) дрво тврдих лишћара ), у периоду од јануара до јуна 2017.
године, у ШУ „Пожаревац“, “, ГЈ „Горица Рујак“ одељење/одсек 25а

Понуђач : УР Ведран Каона, мат.бр. 62465506
Понуда бр.: 33/2017-5/4 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 695.460,00 дин. без ПДВ-а

ПАРТИЈА 24:
Сеча и израда дрвних сортимената – (просторно метарско ) дрво (тврдих лишћара ), у периоду од фебруара до јуна
2017. године, у ШУ „Пожаревац“, ГЈ „Вукан Крилаш“ одељење/одсек 63 ф
Изношење дрвних сортимената – (просторно метарско) дрво тврдих лишћара , у периоду од фебруара до јуна 2017.
године, у ШУ „Пожаревац“, “, ГЈ „Вукан Крилаш“ одељење/одсек 63 ф

Понуђач : УР Ведран Каона, мат.бр. 62465506
Понуда бр.: 33/2017-5/4 од 13.03.2017.
Вредност понуде: 537.461,40 дин. без ПДВ-а

Образложење
Наручилац је дана 06.02.2017.године донео Одлуку о покретању јавне набавке бр. 33/2017 за
јавну набавку услуга на пословима коришћења шума за ШГ»Северни Кучај»Кучево за 2017.г.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана
20.02.2017.године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs
за отворени поступак јавне набавке.
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.33/2017-7 од 16.03.2017. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге
Радови

Х

2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Набавка услуга на пословима
коришћења шума (сеча, израда и
привлачење дрвних сортимената)
на подручју ШГ «Северни Кучај»
Кучево за 2017. годину

Редни број из плана

1.2.194

Редни број јавне набавке

33/2017

План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке
77.012.725,75 РСД
(без ПДВ-а)

ПАРТИЈА 1:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча и израда дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско и/или
просторно метарско) дрво (тврдих лишћара),
у периоду од јануара до децембра
2017.године, у ШУ „Кучево“ , ГЈ „Мајдан
Кучајна“ одељење/одсек 27 б
Сеча и израда дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско и/или
просторно метарско) дрво (тврдих лишћара),
у периоду од јануара до децембра 2017.
године, у ШУ „Кучево“ , ГЈ „Бродица“,
одељење/одсек 217/ а,б
Привлачење дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско ) дрво
(тврдих лишћара), у периоду од јануара до
децембра 2017. године, у ШУ „Кучево“ , ГЈ
„Мајдан Кучајна“ одељење/одсек 27 б
Привлачење дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско ) дрво
(тврдих лишћара), у периоду од јануара до
децембра 2017. године, у ШУ „Кучево“ ГЈ
„Бродица“, одељење/одсек 217/ а,б

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

3.758.363,10 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

3.519.123,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

-

РСД

Понуђач није у систему ПДВ-а.
2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две).
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

ТРА Булутић Нересница, матични број 55036543

2

Радња за сечу дрва Витло Нересница, мат.бр. 64060139

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

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

ТРА Булутић Нересница

3.519.123,00

2

Радња за сечу дрва Витло Нересница

3.665.876,88

Понуђачи који су доставили исправне понуде :
Елементи критеријума

Понуђена цена

Назив понуђача
1.
2.

ТРА Булутић Нересница

3.519.123,00

Радња за сечу дрва Витло Нересница

3.665.876,88

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача ТРА Булутић Нересница повољнија
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 1.

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)
2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).

Сеча и израда дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско и/или
просторно метарско) дрво (тврдих лишћара),
у периоду од јануара до децембра
2017.године, у ШУ „Кучево“ , ГЈ „Мајдан
Кучајна“ одељење/одсек 2 а/б
Сеча и израда дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско и/или
просторно метарско) дрво (тврдих лишћара),
у периоду од јануара до децембра 2017.
године, у ШУ „Кучево“ , ГЈ „Бродица“,
одељење/одсек 218 а
Привлачење дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско ) дрво
(тврдих лишћара), у периоду од јануара до
децембра 2017. године, у ШУ „Кучево“ , ГЈ
„Мајдан Кучајна“ одељење/одсек 2 а/б
Привлачење дрвних сортимената –
техничко, просторно вишеметарско дрво
(тврдих лишћара ), у периоду од јануара до
децембра 2017. године у ШУ „Кучево“ , ГЈ
„Бродица“, одељење/одсек 218 а

3.367.509,67 РСД
3.206.082,17 РСД
3.847.298,60 РСД

Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

УР Ведран Каона, мат.бр. 62465506

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:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

УР Ведран Каона

3.206.082,17

Понуђачи који су доставили исправне понуде :
Елементи критеријума

Понуђена цена

Назив понуђача
1

УР Ведран Каона

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача УР Ведран Каона прихватљива
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 2.

3.206.082,17

ПАРТИЈА 3:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча и израда дрвних сортимената – (
техничко, просторно вишеметарско и/или
просторно метарско) дрво (тврдих лишћара
), у периоду од јануара до априла 2017.
године, у ШУ „Кучево“, ГЈ „Железник“
одељење/одсек 5а, ГЈ»Бродица»,
одељење/одсек 247а
Привлачење дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско ) дрво
(тврдих лишћара), у периоду од јануара до
априла 2017. године, у ШУ „Кучево“, ГЈ
„Железник“ одељење/одсек 5а,
ГЈ»Бродица», одељење/одсек 247а

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

473.635,60

РСД

472.742,77

РСД

-

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)
Понуђач није у систему ПДВ-а.
2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

Радња за сечу дрва Витло Нересница, мат.бр. 64060139

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

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Радња за сечу дрва Витло Нересница

Понуђачи који су доставили исправне понуде :
Елементи критеријума

472.742,77

Понуђена цена

Назив понуђача
1

Радња за сечу дрва Витло Нересница

472.742,77

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача Радња за сечу дрва Витло Нересница прихватљива
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 3.

ПАРТИЈА 4:
1) Подаци о јавној набавци:

Изношење дрвних сортимената – просторно
метарско) дрво тврдих
лишћара , у периоду од јануара до априла
2017. године, у ШУ „Кучево“, ГЈ
„Железник“ одељење/одсек 5а,
ГЈ»Бродица», одељење/одсек 247а

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

891.676,07 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

891.069,90 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

-

Понуђач није у систему ПДВ-а.
2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

Радња за сечу дрва Витло Нересница, мат.бр. 64060139

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

-

РСД

Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

Радња за сечу дрва Витло Нересница

Понуђачи који су доставили исправне понуде :
Елементи критеријума

891.069,90

Понуђена цена

Назив понуђача
1

891.069,90

Радња за сечу дрва Витло Нересница

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача Радња за сечу дрва Витло Нересница прихватљива
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 4.

ПАРТИЈА 7:
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)
Понуђач није у систему ПДВ-а.
2) Укупан број поднетих понуда: једна
Р.
Назив/име понуђача, адреса, матични број
б.

Сеча и израда дрвних сортимената –
(
техничко, просторно вишеметарско и/или
просторно метарско) дрво(тврдих лишћара) у
ШУ „Кучево“, ГЈ „Железник“ одељење/одсек
115 а,б,ц, 116 а,б
Привлачење дрвних сортимената –( техничко,
просторно вишеметарско ) дрво (тврдих
лишћара) у ШУ „Кучево
ГЈ
„Железник“ одељење/одсек 115 а, б, ц, 116 а,б

2.651.032,92

РСД

2.647.198,44

РСД

-

РСД

1

Радња за сечу дрва Витло Нересница, мат.бр. 64060139

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

-

-

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

Назив/име понуђача
1

Радња за сечу дрва Витло Нересница

Понуђачи који су доставили исправне понуде:
Елементи критеријума

2.647.198,44

Понуђена цена

Назив понуђача
1

Радња за сечу дрва Витло Нересница

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача Радња за сечу дрва Витло Нересница прихватљива
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 7.

2.647.198,44

ПАРТИЈА 8:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Изношење дрвних сортимената –
просторно метарско дрво (тврдих
лишћара ) у ШУ „Кучево“, ГЈ
„Железник“ одељење/одсек
115
а,б,ц, 116 а,б

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

146.312,32 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

146.074,80

РСД

-

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)
Понуђач није у систему ПДВ-а.
2) Укупан број поднетих понуда: једна
Р.
Назив/име понуђача, адреса, матични број
б.
1
Радња за сечу дрва Витло Нересница, мат.бр. 64060139

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

-

-

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

Назив/име понуђача
1

Радња за сечу дрва Витло Нересница

Понуђачи који су доставили исправне понуде:
Елементи критеријума

146.074,80

Понуђена цена

Назив понуђача
1

Радња за сечу дрва Витло Нересница

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача Радња за сечу дрва Витло Нересница прихватљива

146.074,80

и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 8.

ПАРТИЈА 9:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча и израда дрвних сортимената –
(
техничко
и
просторно
вишеметарско)
дрво
(тврдих
лишћара ) у ШУ „Кучево“, ГЈ
„Бродица“ одељење/одсек
108а,
109а
Привлачење дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско
) дрво (тврдих лишћара) у ШУ
„Кучево
ГЈ „Бродица“
одељење/одсек 108а, 109а

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

2.768.802,90

РСД

2.635.646,73

РСД

3.162.776,08

РСД

2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две).
Р.
Назив/име понуђача, адреса, матични број
б.
1
УР Дрен Кучево, мат.бр.64467646
2

Радња за услужно сечење дрвета Драган Волуја, мат.бр.60403414

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

-

-

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

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

УР Дрен Кучево

2.635.646,73

2

Радња за услужно сечење дрвета Драган Волуја

2.641.987,50

Понуђачи који су доставили исправне понуде:
Елементи критеријума

Понуђена цена

Назив понуђача
1
2

УР Дрен Кучево

2.635.646,73

Радња за услужно сечење дрвета Драган Волуја

2.641.987,50

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача УР Дрен Кучево повољнија
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 9.

ПАРТИЈА 10:
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)

Сеча и израда дрвних сортимената –
(техничко, просторно вишеметарско)
дрво (тврдих лишћара и четинара ) у
ШУ „Кучево“, ГЈ
„Бродица“
одељење/одсек 116 a,b,c / 117 a,b /
118 a
Привлачење дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско
) дрво (тврдих лишћара и четинара)
у ШУ „Кучево ГЈ
„Бродица“
одељење/одсек 116 a,b,c / 117 a,b /
118 a
3.716.441,36

РСД

3.658.314,50

РСД

4.389.977,40

РСД

2) Укупан број поднетих понуда: једна
Р.
Назив/име понуђача, адреса, матични број
б.
1
УР Ведран Каона, мат.бр. 62465506
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:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1

УР Ведран Каона

3.658.314,50

Понуђачи који су доставили исправне понуде:
Елементи критеријума

Понуђена цена

Назив понуђача
1

УР Ведран Каона

3.658.314,50

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача УР Ведран Каона прихватљива
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 10.

ПАРТИЈА 17:
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)

Сеча и израда дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско
и/или просторно метарско) дрво
(тврдих лишћара ), у периоду од
јануара до децембра 2017. године, у
ШУ „Мајданпек“, ГЈ „Равна Река“
одељење/одсек 56 а,ц,д ,77 а,б
Привлачење дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско
) дрво (тврдих лишћара ), у периоду
од јануара до децембра 2017. године,
у ШУ „Мајданпек“, ГЈ „Равна Река“
одељење/одсек 56 а,ц,д ,77 а,б
9.354.289,68

РСД

9.270.016,80

РСД

11.124.020,16

РСД

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
Р.
Назив/име понуђача, адреса, матични број
б.
1
ДОО Тимбернет Осаница, мат.бр. 20877464
3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под
којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда
заведена
-

-

-

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

Назив/име понуђача
1

ДОО Тимбернет Осаница

Понуђачи који су доставили исправне понуде:
Елементи критеријума

9.270.016,80

Понуђена цена

Назив понуђача
1

ДОО Тимбернет Осаница

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача ДОО Тимбернет Осаница прихватљива
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 17.

9.270.016,80

ПАРТИЈА 19:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча и израда дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско
) дрво (тврдих лишћара и четинара )
у ШУ „Мајданпек“, ГЈ „Мали Пек“
одељење/одсек 41 a,b / 42 a,b/ 44b,c
Привлачење дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско
) дрво (тврдих лишћара и четинара )
у ШУ „Мајданпек“, ГЈ „Мали Пек“
одељење/одсек 41 a,b / 42 a,b/ 44b,c

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

3.769.170,56

РСД

3.760.006,40

РСД

-

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)
Понуђач није у систему ПДВ-а.
2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
Р.
Назив/име понуђача, адреса, матични број
б.
1
Радња за сечу дрвећа Фиризана Мајданпек, мат.бр. 64151380

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

-

-

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

Назив/име понуђача
1

Радња за сечу дрвећа Фиризана Мајданпек

Понуђачи који су доставили исправне понуде:
Елементи критеријума

3.760.006,40

Понуђена цена

Назив понуђача
1

Радња за сечу дрвећа Фиризана Мајданпек

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача Радња за сечу дрвећа Фиризана Мајданпек прихватљива
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 19.

3.760.006,40

ПАРТИЈА 20:
1) Подаци о јавној набавци:

Сеча и израда дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско ) дрво
(тврдих лишћара ) у ШУ „Жагубица“,
ГЈ
„Бељаница“ одељење/одсек 129 а
Привлачење дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско ) дрво
(тврдих лишћара ) у ШУ „Жагубица“,
ГЈ
„Бељаница“ одељење/одсек 129 а

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
8.551.840,00
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

РСД

7.955.200,00

РСД

9.546.240,00

РСД

2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две).
Р.
Назив/име понуђача, адреса, матични број
б.
1
ДОО Дрен Жагубица, мат.бр. 17268864
2

ДОО Тимбернет Осаница, мат.бр. 20877464

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

-

-

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

Назив/име понуђача
1

ДОО Дрен Жагубица

7.955.200,00

2

ДОО Тимбернет Осаница

8.017.350,00

Понуђачи који су доставили исправне понуде:
Елементи критеријума

Понуђена цена

Назив понуђача
1
2

ДОО Дрен Жагубица

7.955.200,00

ДОО Тимбернет Осаница

8.017.350,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:

Да је понуда понуђача ДОО Дрен Жагубица повољнија
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 20.

ПАРТИЈА 21:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча и израда дрвних сортимената –
(
техничко,
просторно
вишеметарско)
дрво
(тврдих
лишћара ) у ШУ „Жагубица“,
ГЈ
„Бељаница“ одељење/одсек
130
а,б,ц
Привлачење дрвних сортимената –
( техничко, просторно вишеметарско
) дрво (тврдих лишћара ) у ШУ
„Жагубица“,
ГЈ „Бељаница“
одељење/одсек 130 а,б,ц

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

6.955.215,00

РСД

6.467.580,00

РСД

7.761.096,00

РСД

2) Укупан број поднетих понуда: 2 (две).
Р.
Назив/име понуђача, адреса, матични број
б.
1
ДОО Тимбернет Осаница, мат.бр. 20877464
2

МТ Траде Плус Деспотовац, мат.бр. 64228072

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

-

-

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

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

ДОО Тимбернет Осаница

6.467.580,00

2

МТ Траде Плус Деспотовац

6.934.683,00

Понуђачи који су доставили исправне понуде:

Елементи критеријума

Понуђена цена
Назив понуђача

1
2

ДОО Тимбернет Осаница

6.467.580,00

МТ Траде Плус Деспотовац

6.934.683,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача ДОО Тимбернет Осаница прихватљива
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 21.

ПАРТИЈА 22:
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)

Сеча и израда дрвних сортимената – (
техничко, просторно метарско) дрво (тврдих
лишћара ), у периоду од јануара до јуна
2017. године, у ШУ „Пожаревац“, ГЈ
„Горица Рујак“ одељење/одсек 25а
Привлачење дрвних сортимената –
( техничко, просторно метарско) дрво
(тврдих лишћара ), у периоду од јануара до
јуна 2017. године, у ШУ „Пожаревац“, “, ГЈ
„Горица Рујак“ одељење/одсек 25а

748.998,00 РСД
736.840,00 РСД
884.208,00 РСД

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

УР Ведран Каона, мат.бр. 62465506

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:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1

УР Ведран Каона

736.840,00

Понуђачи који су доставили исправне понуде:
Елементи критеријума

Понуђена цена

Назив понуђача
1

УР Ведран Каона

736.840,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача УР Ведран Каона прихватљива
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 22.

ПАРТИЈА 23:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке
Изношење дрвних сортимената – просторно
метарско) дрво тврдих
лишћара ), у периоду од јануара до јуна
2017. године, у ШУ „Пожаревац“, “, ГЈ
„Горица Рујак“ одељење/одсек 25а

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

742.516,00 РСД
695.460,00 РСД
834.552,00 РСД

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

УР Ведран Каона, мат.бр. 62465506

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:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1

УР Ведран Каона

695.460,00

Понуђачи који су доставили исправне понуде:
Елементи критеријума

Понуђена цена

Назив понуђача
1

УР Ведран Каона

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача УР Ведран Каона прихватљива
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 23.

695.460,00

ПАРТИЈА 24:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча и израда дрвних сортимената –
(просторно метарско ) дрво (тврдих лишћара
), у периоду од фебруара до јуна 2017.
године, у ШУ „Пожаревац“, ГЈ „Вукан
Крилаш“ одељење/одсек 63 ф
Изношење дрвних сортимената – (просторно
метарско) дрво тврдих
лишћара , у периоду од фебруара до јуна
2017. године, у ШУ „Пожаревац“, “, ГЈ
„Вукан Крилаш“ одељење/одсек 63 ф

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

543.796,40 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

537.461,40 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

644.953,68 РСД

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна).
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

УР Ведран Каона, мат.бр. 62465506

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:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1

УР Ведран Каона

537.461,40

Понуђачи који су доставили исправне понуде:
Елементи критеријума

Понуђена цена

Назив понуђача
1

УР Ведран Каона

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да је понуда понуђача УР Ведран Каона прихватљива
и предлаже Наручиоцу његов избор за партију 24.

537.461,40

