Наручилац

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“
ШГ „НИШ“

Адреса

Првомајска 4б

Место

Ниш

Број одлуке

548/2018-9

Датум
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 548/2018
-набавка услуга на пословима коришћења шумаОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне набавке услуга на пословима коришћења шума за:
партија
ОПИС
Сеча/израда и извлачење дрвних сортимената у ШУ Сокобања ГЈ Буковик
11
Мратиња за 2019. годину, одељење 44/а, 97/а, 87/а, 87/б
Сеча/израда и привлачење дрвних сортимената у ШУ Алексинац, ГЈ Мали
15
Јастребац l за 2019. годину, одељење 15/е

Образложење
Наручилац је дана 30.11.2018. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр.
548/2018 за јавну набавку услуга на пословима коришћења шума за ЈП „Србијашуме“, ШГ
„Ниш“.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 30.11.2018.
године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs за
отворени поступак јавне набавке
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
после доношења одлуке о додели уговора

X

Разлог за обуставу поступка:
у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда

X

у року за подношење понуда поднете су све неприхватљиве или неодговарајуће

X

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. 548/2018-8 од 26.12.2018. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге
Радови

X

2) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Набавка услуга на пословима
коришћења шума

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

548/2018

План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке

33.961.896,06

РСД

(без ПДВ а)

ПАРТИЈА 11:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Сеча/израда и извлачење дрвних
сортимената у ШУ Сокобања ГЈ
Буковик Мратиња за 2019. годину,
одељење 44/а, 97/а, 87/а, 87/б

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)
Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА / НЕ

9.175.117,00 РСД
/ РСД
/ РСД

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

Група понуђача, представник “Шумас Јуниор“ Јошаница, мбр 62683201

2

Radnja „Mateus Trans“ Bela Palanka, мбр 64969714, Сутјеска 3

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

548/2018-3-9
548/2018-3-12

Подносилац понуде
Група понуђача, представник
“Шумас Јуниор“ Јошаница
Radnja „Mateus Trans“ Bela
Palankа

Разлози за одбијање понуде
-

Понуђач не испуњава тражене кадровске
капацитете
Понуђач не испуњава тражене кадровске
капацитете

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

Група понуђача, представник “Шумас Јуниор“ Јошаница

9.119.880,00

2

Radnja „Mateus Trans“ Bela Palankа

8.636.250,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Није пристигла ниједна прихватљива понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу.
ПАРТИЈА 15:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Сеча/израда и привлачење дрвних
сортимената у ШУ Алексинац, ГЈ
Мали Јастребац l за 2019. годину,
одељење 15/е

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)
Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: ДА / НЕ

282.260,00 РСД
/ РСД
/ РСД

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

/

3) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
За партију број 15. Није пристигла ниједна понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу.

Вршилац дужности директора прихватио је предлог Комисије за јавне набавке о
обустави поступка за набавку услуга на пословима коришћења шума те је на основу
законског овлашћења донео одлуку о обустави поступка као у диспозитиву, јер нису
испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу
поднети захтев за заштиту права
у року од 10 дана од дана објаве на Порталу Управе
за ЈН и интернет страници наручиоца
Вршилац дужности директора
ЈП „Србијашуме“
_________________________
Игор Брауновић

