_____________________________________________________________________________________________
Наручилац

ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ «Шумарство» Рашка

Адреса

Милуна Ивановића 9

Место

Рашка

Број извештаја

106/2019-10

Датум

10.06.2019.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 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“,бр.68 од 04.08.2015.), вршилац дужности директора ЈП „Србијашуме“ доноси:
ОДЛУКУ

о обустави отвореног поступка јавне набавке број 106/2019
Набавка резервних делова са уградњом,одржавањем, поправком и сервисирањем за
путничка,теренска,теретна возила и радне машине у 2019.години за ШГ“Шумарство“ Рашка
ОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне набавке резервних делова са уградњом,одржавањем,

поправком и сервисирањем за путничка,теренска,теретна возила и радне машине
Образложење
Наручилац је дана 25.03.2019. године донео одлуку о покретању отвореног јавне набавке резервних

делова са уградњом,одржавањем, поправком и сервисирањем за путничка,теренска,теретна возила и
радне машине, ЈН бр. 106/2019.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници од 15.04.2019. године.
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
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. 106/2019-9 од 30.05.2019. године, Комисија за јавне набавке је
констататовала следеће:

Подаци о јавној набавци:
Набавка
резервних
делова
уградњом,одржавањем, поправком
сервисирањем
путничка,теренска,теретна
возила
радне
машине
у
2019.години
ШГ“Шумарство“ Рашка
Набавка је обликована у 12(дванаест)
партија.

Предмет јавне набавке

са
и
за
и
за

1.1.326, 1.2.413

Редни број из плана
Редни број јавне набавке

106/2019

План инвестиција и трошкова-група

730; 900

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

3.844.000,00 РСД

ПАРТИЈА 2:
1) Подаци о јавној набавци:
Партија број:2

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)

Резервни делови са уградњом,одржавањем, поправком и
сервисирањем за Ладе Ниве у ШУ Нови Пазар и ШУ
Тутин
106/2019
750.000,00 РСД
- РСД
- РСД

2.)Укупан број поднетих понуда: 2 (две)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
А.М.Р.“Лада“,ул.Емина Реџепагића 26,Нови Пазар,МБ:51084586, број понуде 106/2019-6-3
2

ПР „Киме 957“ Саватија Милошевића бб, Рашка,МБ:65264218,број понуде 106/2019-6-6

Закључно са ред.бр. 2.

3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање:
Број под којим је понуда
заведена

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

106/2019-6-3

А.М.Р.“Лада“,ул.Емина
Реџепагића 26,Нови
Пазар,МБ:51084586

Понуђач је доставио непотпуну
документацију:Недостаје : Извод из
казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник
понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело
преваре и неко од кривичних дела
организованог криминала.Менично
овлашћење.Потпис на меничном
овлашћењу није идентичан са потписом
из картона депонованих потписа.

106/2019-6-6

ПР „Киме 957“ Саватија
Милошевића бб,
Рашка,МБ:65264218

Понуђач нема сервис за предметна
возила и машине на територији града
Новог Пазара.

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
2

А.М.Р.“Лада“,ул.Емина Реџепагића 26,Нови
Пазар,МБ:51084586
ПР „Киме 957“ Саватија Милошевића бб,
Рашка,МБ:65264218

326.900,00
222.590,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
За партију бр 2. пристигле понуде су неприхватљиве.
и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.2.
ПАРТИЈА 3:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Редни број јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци

Партија број:3

Резервни делови са уградњом,одржавањем, поправком и
сервисирањем за Југо IN 1,1 у ШУ Рашка
106/2019
25.000,00 РСД
- РСД

(без ПДВ-а)
Вредност уговора о јавној набавци
(са ПДВ-ом)

- РСД

2.)Укупан број поднетих понуда: 2 (две)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
СЗР“Југо“ Ибарска 164, Рашка,МБ:55487189,број понуде 106/2019-6-4
ПР „Киме 957“ Саватија Милошевића бб, Рашка,МБ:65264218,број понуде 106/2019-6-6
2
Закључно са ред.бр. 2.
3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање:
Број под којим је понуда
заведена

106/2019-6-4

106/2019-6-6

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

„СЗР“Југо“ Ибарска 164,
Рашка,МБ:55487189

Понуђач је доставио непотпуну
документацију.У обрасцу понуде није
наведен рок важења понуде.Прописани
рок важења понуде је минимум 60 дана
од дана отварања понуда.По члану 106
став 1. тачка 4. Закона о јавним
набавкама Као битан недостатак
понуде,изричито стоји да ће наручилац
одбити понуду ако: „је понуђени рок
важења понуде краћи од
прописаног".Недостаје менично
овлашћење.

ПР „Киме 957“ Саватија
Милошевића бб,
Рашка,МБ:65264218

Понуђачева цена је за 3.720,00 динара
већа од планске цене.

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

„СЗР“Југо“ Ибарска 164, Рашка,МБ:55487189

14.100,00

2

ПР „Киме 957“ Саватија Милошевића бб,
Рашка,МБ:65264218

28.720,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
За партију бр 3. пристигле понуде су неприхватљиве.
и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.3.

ПАРТИЈА 5:
1) Подаци о јавној набавци:
Партија број:5

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)

Резервни делови са уградњом,одржавањем, поправком и
сервисирањем за ТАМ 80
106/2019
95.000,00 РСД
- РСД
- РСД

2.)Укупан број поднетих понуда: 2 (две)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
СЗР“Југо“ Ибарска 164, Рашка,МБ:55487189,број понуде 106/2019-6-4
ПР „Киме 957“ Саватија Милошевића бб, Рашка,МБ:65264218,број понуде 106/2019-6-6
2
Закључно са ред.бр. 2.
3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање:
Број под којим је понуда
заведена

106/2019-6-4

106/2019-6-6

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

„СЗР“Југо“ Ибарска 164,
Рашка,МБ:55487189

Понуђач је доставио непотпуну
документацију.У обрасцу понуде није
наведен рок важења понуде.Прописани
рок важења понуде је минимум 60 дана
од дана отварања понуда.По члану 106
став 1. тачка 4. Закона о јавним
набавкама Као битан недостатак
понуде,изричито стоји да ће наручилац
одбити понуду ако: „је понуђени рок
важења понуде краћи од
прописаног".Недостаје менично
овлашћење.

ПР „Киме 957“ Саватија
Милошевића бб,
Рашка,МБ:65264218

Понуђачева цена је за 55.420,00 динара
већа од планске цене.

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“Југо“ Ибарска 164, Рашка,МБ:55487189

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

56.750,00

2

ПР „Киме 957“ Саватија Милошевића бб,
Рашка,МБ:65264218

150.420,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда и спроведеног поступка , констатује следеће:
За партију бр 5. пристигле понуде су неприхватљиве.
и предлаже наручиоцу обуставу за партију бр.5.
ПАРТИЈА 12:
1) Подаци о јавној набавци:
Партија број:12

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)

Резервни делови са уградњом,одржавањем, поправком и
сервисирањем за DACIA
106/2019
20.000,00 РСД
- РСД
- РСД

2.)Укупан број поднетих понуда: 2 (две)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1
СЗР“Југо“ Ибарска 164, Рашка,МБ:55487189,број понуде 106/2019-6-4
ПР „Киме 957“ Саватија Милошевића бб, Рашка,МБ:65264218,број понуде 106/2019-6-6
2
Закључно са ред.бр. 2.
3) Називи, односноименапонуђачачијесупонудеодбијенеиразлозизањиховоодбијање:
Број под којим је понуда
заведена

106/2019-6-4

106/2019-6-6

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

„СЗР“Југо“ Ибарска 164,
Рашка,МБ:55487189

Понуђач је доставио непотпуну
документацију.У обрасцу понуде није
наведен рок важења понуде.Прописани
рок важења понуде је минимум 60 дана
од дана отварања понуда.По члану 106
став 1. тачка 4. Закона о јавним
набавкама Као битан недостатак
понуде,изричито стоји да ће наручилац
одбити понуду ако: „је понуђени рок
важења понуде краћи од
прописаног".Недостаје менично
овлашћење.Понуђачева цена је за
79.520,00 динара већа од планске цене.

ПР „Киме 957“ Саватија
Милошевића бб,
Рашка,МБ:65264218

Понуђачева цена је за 206.800,00 динара
већа од планске цене.

