Наручилац
Адреса
Место
Број извештаја
Датум

ЈП „Србијашуме“ Београд
Шумско газдинство „Крагујевац“
Косовска 13
Крагујевац
23/2019-7
10.03.2019.

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 23/2019
набавка услуга – на пословима коришћења шума и превоз дрвних сортимената
за Шумско газдинство „Крагујевац“ Крагујевац за 2019.годину
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА :
за партију 2- понуда број 1/2019 од 06.03.2019.године понуђача
Зоран Пантовић предузетник, Услужне делатности у вези са шумарством Коритник, Ивањица, МБ
64840118

-

за партију 3- понуда број 01/2019 од 01.03.2019.године понуђача

-

Вукашин Бојић предузетник, РАДЊА ЗА УЗГОЈ И ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА „ЈАСЕН“, Горњи
Милановац, Начелника Младена Жујовића 29, МБ 61217517

Образложење
Наручилац је дана 07.02.2019.године донео Одлуку о покретању отвореног поступка
број 23/2019 за јавну набавку услуга – на пословима коришћења шума и превоз дрвних
сортимената за ШГ „Крагујевац“ Крагујевац за 2019.годину.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана
13.02.2019.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 број 23/2019-5 од 07.03.2019. године, Комисија
за јавне набавке је констатовала следеће:
1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге
Радови

Х
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2) Подаци о јавној набавци:
Набавка услуга – на пословима
коришћења шума и превоз дрвних
сортимената
за
ШГ
„Крагујевац“
Крагујевац за 2019.годину
1.2.69

Предмет јавне набавке
Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

23/2019

План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

14.218.620,00 РСД

ПАРТИЈА 2:
1) Подаци о јавној набавци:
СЕЧА И ИЗРАДА, ПРИВЛАЧЕЊЕ И ИЗНОШЕЊЕ СА СЛАГАЊЕМ
дрвних сортимената тврдих лишћара – техничко, вишеметарско и просторно
дрво, у периоду од фебруара до маја 2019. године, у ШУ„Крагујевац“,
ГЈ„Рудник I“, одељења 91,92,95

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

1.866.690,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.866.486,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.866.486,00 РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ.
2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна понуда)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1

Зоран Пантовић предузетник, Услужне делатности у вези са шумарством Коритник, Ивањица, МБ 64840118

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

Зоран Пантовић предузетник, Услужне делатности у вези са шумарством
Коритник, Ивањица, МБ 64840118

Понуђена вредност понуде
(у РСД, без ПДВ-а)

1.866.486,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
- да је за партију број 2 најповољнију понуду дао понуђач Зоран Пантовић предузетник,
Услужне делатности у вези са шумарством Коритник, Ивањица, МБ 64840118
и предлаже Наручиоцу његов избор за ову партију.
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6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин
на који је утврђена та цена:/.
7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки
део уговора који ће извршити подизвођач: /.
ПАРТИЈА 3:
1) Подаци о јавној набавци:
СЕЧА И ИЗРАДА, ПРИВЛАЧЕЊЕ И ИЗНОШЕЊЕ СА СЛАГАЊЕМ
дрвних сортимената тврдих лишћара – техничко, остало техничко и
просторно дрво у августу и октобру 2019. године, у ШУ„Горњи
Милановац“ , ГЈ„Јешевац II“, одељења 39,40

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

2.629.440,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

2.629.440,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

2.629.440,00 РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ.
2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна понуда)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1

Вукашин Бојић предузетник, РАДЊА ЗА УЗГОЈ И ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА „ЈАСЕН“, Горњи Милановац,
Начелника Младена Жујовића 29, МБ 61217517

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

Вукашин Бојић предузетник, РАДЊА ЗА УЗГОЈ И ИСКОРИШЋАВАЊЕ
ШУМА „ЈАСЕН“, Горњи Милановац, Начелника Младена Жујовића 29,
МБ 61217517

Понуђена вредност понуде
(у РСД, без ПДВ-а)

2.629.440,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
- да је за партију број 3 најповољнију понуду дао понуђач Вукашин Бојић предузетник,
РАДЊА ЗА УЗГОЈ И ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА „ЈАСЕН“, Горњи Милановац,
Начелника Младена Жујовића 29, МБ 61217517
и предлаже Наручиоцу његов избор за ову партију.
6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин
на који је утврђена та цена:/.
7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки
део уговора који ће извршити подизвођач: /.
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