Адреса

ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ
«Северни Кучај» Кучево
Трг Вељка Дугошевића 26

Место

Кучево

Број одлуке

43/2019-8

Датум

02.04.2019.

Наручилац

На основу члана 109. 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 обустави отвореног поступка јавне набавке број 43/2019
-набавка услуга на пословима коришћења шума(сеча, израда и привлачење дрвних
сортимената)за 2019.год. за партије: 1,3-6
ОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне набавке услуга на пословима коришћења шума за
ШГ»Северни Кучај»Кучево за 2019.г. за:

Образложење

Ред.б
р.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА
НАБАВКЕ

Назив
из
општег
речника
набавки

Ознака
из
општег
речник
а
набавк
и

вид рада

Наручилац је дана 25.02.2019.године донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 43/2019
за јавну набавку услуга на пословима коришћења шума(сеча, израда и привлачење дрвних
сортимената) за ШГ »Северни Кучај»Кучево за 2019.г.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда 27.02.2019.год. на
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs за отворени поступак
јавне набавке.

КОЛИЧИ
НА

Процeњeнa вредност
( РСД без ПДВ-а)

Обло (м3)

По
једини
ци

Вишеметар
ско (м3)
Просторно
(м3)
Четинари
(м3)

Укупно

506,00

1.885,98

506,00

1.118,30

794,00

1.885,98

794,00

1.323,15

581,00

4.341,48

581,00

15,34

800,00

1.323,15

1.082,00

4.341,48

1.082,00

15,34

913,00

629,00

401,00

25,00

496,00

Сеча дрвних сортимената

10,00
29,00

496,00
496,00

285,00

1.072,00

75,00

496,00

25,00

489,00

привлачење дрвних сортимената

Сеча дрвних сортимената

привлачење дрвних
сортимената

Сеча дрвних сортимената

1.118,30

при
вла
чењ

77211400
77211100
77211400

услуге сече дрвећа
услуге експлоатације
дрвећа
услуге сече дрвећа
услуге експлоатације дрвећа

77211100
77211400

4

услуге сече дрвећа

3

Сеча и израда дрвних
сортимената –
техничко и просторно
вишеметарско дрво
лишћара, у периоду од
марта до децембра 2019.
године, у ШУ Кучево , ГЈ
„Пек-Гложана Комша“
одељење/одсек 36/а,е,ф,г
Привлачење дрвних
сортимената –
техничко и просторно
вишеметарско дрво
лишћара, у периоду од
марта до децембра 2019.
године, у ШУ Кучево , ГЈ
„Пек-Гложана Комша“
одељење/одсек 36/а,е,ф,г
Сеча и израда дрвних
сортимената –
Техничко, просторно
вишеметарско дрво
лишћара и четинара, у
периоду од марта до
децембра 2019. године, у
ШУ Мајданпек , ГЈ
„Тодорова река“
одељење/одсек 32/а,б,ц
55/а,б,ц 58/а,б 60/б,ц
61/а,б,ц 67/а,б,ц
Привлачење дрвних
сортимената –
Техничко, просторно
вишеметарско дрво
лишћара и четинара, у
периоду од марта до
децембра 2019. године, у
ШУ Мајданпек ГЈ
„Тодорова река“
одељење/одсек 32/а,б,ц
55/а,б,ц 58/а,б 60/б,ц
61/а,б,ц 67/а,б,ц
Сеча и израда дрвних
сортимената –
техничко, рудничко,
просторно вишеметарско,
метарско дрво лишћара и
вишеметарско четинара, у
периоду од марта до
августа 2019. године, у ШУ
Пожаревац , ГЈ „Горица
Рујак“ одељење/одсек
2/а,б,д
Привлачење дрвних

усл
уге
екс
пло
ата
772
111
00

1

3.905.564,00

9.446.557,11

579.805,00

489,00
489,00

75,00

489,00

285,00

482,00

312,00
350,00

590,00
590,00

4.536,00

590,00

312,00

529,00

350,00

529,00

4.536,00

553,00

1.000,00

847,00

привлачење дрвних
сортимената

Сеча дрвних сортимената

привлачење дрвних
сортимената

10,00
29,00

5.925.426,00

привлачење дрвних
сортимената
превоз огревног дрвета

77211100
77211400
77211100

услуге експлоатације
дрвећа
услуге сече дрвећа
услуге експлоатације
дрвећа
услуге експлоатације
дрвећа

77211100
60000000

6

услуге превоза прелазних
залиха-техничко дрво, огревно
дрво

5

сортимената –
техничко, рудничко,
просторно вишеметарско
дрво лишћара и
вишеметарско четинара, у
периоду од марта до
августа 2019. године, у ШУ
Пожаревац , ГЈ „Горица
Рујак“ одељење/одсек
2/а,б,д
Изношење дрвних
сортимената - Просторно
метарско дрво лишћара, у
периоду од марта до
августа 2019. године, у ШУ
Пожаревац , ГЈ „Горица
Рујак“ одељење/одсек
2/а,б,д
Сеча и израда дрвних
сортимената –
Техничко, рудничко и
просторно метарско дрво
лишћара, у периоду од
марта до децембра 2019.
године, у ШУ Пожаревац ,
ГЈ „Острво Стиг“
одељење/одсек 25/а
Привлачење дрвних
сортимената –
Техничко и рудничко дрво
лишћара, у периоду од
марта до децембра 2019.
године, у ШУПожаревац,
ГЈ „Острво Стиг“
одељење/одсек 25/а
Изношење дрвних
сортимената - Просторно
метарско дрво лишћара, у
периоду од марта до
децембраа 2019. године, у
ШУ Пожаревац , ГЈ
„Острво Стиг“,,
одељење/одсек 25/а
Превоз дрвних сортимената
- Просторно метарско дрво
лишћара, у периоду од
марта до октобра 2019.
године, у ШУ Пожаревац ,
ГЈ „Острво Стиг“,,
одељење/одсек 25/а

847.000,00

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
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. 43/2019-7 од 22.03.2019. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге
Радови

Х

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 2019. годину

Редни број из плана

1.2.236

Редни број јавне набавке

43/2019
915

План инвестиција и трошкова-група
Процењена вредност јавне набавке
24.164.383,51

(без ПДВ-а)

РСД

ПАРТИЈА 1:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча и израда дрвних сортимената –
техничко и просторно вишеметарско
дрво лишћара, у периоду од марта до
децембра 2019. године, у ШУ Кучево
, ГЈ „Пек-Гложана Комша“
одељење/одсек 36/а,е,ф,г
Привлачење дрвних сортимената –
техничко и просторно вишеметарско
дрво лишћара, у периоду од марта до
децембра 2019. године, у ШУ Кучево
, ГЈ „Пек-Гложана Комша“
одељење/одсек 36/а,е,ф,г

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

3.905.564,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

2) Укупан број поднетих понуда:нема
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

-

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

-

-

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да није поднета ниједна понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу за партију 1.

ПАРТИЈА 3:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча и израда дрвних сортимената –
Техничко, просторно вишеметарско
дрво лишћара и четинара, у периоду
од марта до децембра 2019. године, у
ШУ Мајданпек , ГЈ „Тодорова река“
одељење/одсек 32/а,б,ц 55/а,б,ц
58/а,б 60/б,ц 61/а,б,ц 67/а,б,ц
Привлачење дрвних сортимената –
Техничко, просторно вишеметарско
дрво лишћара и четинара, у периоду
од марта до децембра 2019. године, у
ШУ Мајданпек ГЈ „Тодорова река“
одељење/одсек 32/а,б,ц 55/а,б,ц
58/а,б 60/б,ц 61/а,б,ц 67/а,б,ц

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

9.446.557,11 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

РСД

2) Укупан број поднетих понуда:нема
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

-

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

-

-

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да није поднета ниједна понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу за партију 3.

ПАРТИЈА 4:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча и израда дрвних сортимената –
техничко, рудничко, просторно
вишеметарско, метарско дрво
лишћара и вишеметарско четинара, у
периоду од марта до августа 2019.
године, у ШУ Пожаревац , ГЈ
„Горица Рујак“ одељење/одсек
2/а,б,д
Привлачење дрвних сортимената –
техничко, рудничко, просторно
вишеметарско дрво лишћара и
вишеметарско четинара, у периоду
од марта до августа 2019. године, у
ШУ Пожаревац , ГЈ „Горица Рујак“
одељење/одсек 2/а,б,д
Изношење дрвних сортимената Просторно метарско дрво лишћара, у
периоду од марта до августа 2019.
године, у ШУ Пожаревац , ГЈ
„Горица Рујак“ одељење/одсек
2/а,б,д

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

579.805,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

РСД

2) Укупан број поднетих понуда:нема
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

-

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

-

-

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да није поднета ниједна понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу за партију 4.
ПАРТИЈА 5:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча и израда дрвних сортимената –
Техничко, рудничко и просторно
метарско дрво лишћара, у периоду од
марта до децембра 2019. године, у
ШУ Пожаревац , ГЈ „Острво Стиг“
одељење/одсек 25/а
Привлачење дрвних сортимената –
Техничко и рудничко дрво лишћара,
у периоду од марта до децембра
2019. године, у ШУПожаревац, ГЈ
„Острво Стиг“ одељење/одсек 25/а
Изношење дрвних сортимената Просторно метарско дрво лишћара, у
периоду од марта до децембраа 2019.
године, у ШУ Пожаревац , ГЈ
„Острво Стиг“,, одељење/одсек 25/а

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

5.925.426,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

РСД

2) Укупан број поднетих понуда:нема
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

-

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

-

-

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да није поднета ниједна понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу за партију 5.
ПАРТИЈА 6:
1) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Превоз дрвних сортимената Просторно метарско дрво лишћара, у
периоду од марта до октобра 2019.
године, у ШУ Пожаревац , ГЈ
„Острво Стиг“,, одељење/одсек 25/а

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

847.000,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

-

2) Укупан број поднетих понуда:нема
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

-

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

-

-

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да није поднета ниједна понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу за партију 6.

РСД

