Наручилац

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“, ШГ „Голија“
Ивањица

Адреса

Венијамина Маринковића 139

Место

Ивањица

Број одлуке

9/2019-9

Датум

12.03.2019

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 услуга на пословима гајења шума за ШГ „Голија“
Ивањица
БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА :
-За партију 2 - понуда понуђача СЗР Бак, Ивањица
-За партију 3 - понуда понуђача СЗР Бак, Ивањица
-За партију 5 - понуда понуђача СЗР Милутиновић, Ивањица
-За партију 6 - понуда понуђача СЗТР Чеки, Ивањица
-За партију 10- понуда понуђача СЗР Бак, Ивањица
-За партију 11 - понуда понуђача Николић 98, Милош Николић пр., Ивањица
-за партију 12- понуда понуђача СЗР Језеро , Ивањица
-За партију 13- понуда понуђача АТРМиљојко Драмићанин, Ивањица
-За партију 14- понуда понуђача АТРМиљојко Драмићанин, Ивањица
-За партију 15 - понуда понуђача СЗР Милутиновић, Ивањица
-За партију 16 - понуда понуђача СЗР Милутиновић, Ивањица
-За партију 17 - понуда понуђача СЗР Милутиновић, Ивањица
-За партију 18- понуда понуђача СЗР Милутиновић, Ивањица
-За партију 19- понуда понуђача АТРМиљојко Драмићанин, Ивањица
-За партију 20 - понуда понуђача АТРМиљојко Драмићанин, Ивањица
- За партију 21 - понуда понуђача СЗР Милутиновић, Ивањица
- За партију 22- понуда понуђача АТРМиљојко Драмићанин, Ивањица
- За партију 23- понуда понуђача СЗР Милутиновић, Ивањица
-

Образложење
Наручилац је дана 21.01.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка бр. 9/2019
за јавну набавку услуга на пословима гајења шума за ЈП „Србијашуме“, ШГ „Голија“ Ивањица.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 21.01.2019.
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 бр. 9/2019-7 од 26.02.2019. 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
гајења шума

Редни број из плана јавне набавке

1.2.204

Редни број јавне набавке

9/2019

План инвестиција и трошкова-група
Процењена вредност јавне набавке
(без ПДВ-а)

914
18.564.285,33 РСД

ПАРТИЈА 2
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Набавка услуга на гајењу и
заштити шума у ШУ Голијска
Река, ГЈ Голија
928.762,34

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

859.665,00

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.031.598,00

РСД

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

СЗР Бак, Ивањица, Јаворска бб, 57115963

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

Подносилац понуде

нема

нема

Разлози за одбијање понуде
нема

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 Бак, Ивањица

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуд понуђача СЗР Бак, Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

859.665,00

ПАРТИЈА 3
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Набавка услуга на гајењу и
заштити шума у ШУ Голијска
Река и ШУ Ивањица – Кушићи, ГЈ
Дајићке планине и ГЈ КовиљеРабровица
230.670,64 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

227.260,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

272.712,00 РСД

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

СЗР Бак, Ивањица, Јаворска бб, 57115963

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

Подносилац понуде

нема

нема

Разлози за одбијање понуде
нема

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 Бак, Ивањица

4) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуд понуђача СЗР Бак, Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

227.260,00

ПАРТИЈА 5
1) Подаци о јавној набавци:
Набавка услуга на гајењу и
заштити шума шума у ШУ
Ивањица- Кушићи, ГЈ Оштри ВрхЛ.Река, ГЈ Клековица и ГЈ
Ковиље-Рабровица

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

568.595,37

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

РСД

494.680,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

593.616,00 РСД

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

СЗР Милутиновић, Ивањица, Куманица бб, 56784497

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

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде
нема

нема

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 Милутиновић, Ивањица

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуда понуђача СЗР Милутиновић, Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

494.680,00

ПАРТИЈА 6
1) Подаци о јавној набавци:
Набавка услуга на гајењу и
заштити шума шума у ШУ
Ивањица- Кушићи, ГЈ ЈаворКоравчина и ГЈ Мучањ

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

671.470,75 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

635.340,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

635.340,00 РСД

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

СЗТР Чеки, Ивањица, Пресека бб, 60488134

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

Подносилац понуде

нема

нема

Разлози за одбијање понуде
нема

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

СЗТР Чеки, Ивањица

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуда понуђача СЗТР Чеки Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

635.340,00

ПАРТИЈА 10
1) Подаци о јавној набавци:
Набавка услуга на гајењу и
заштити шума шума у ШУ
Сјеница

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

994.270,00

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

994.270,00

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.193.124,00

РСД

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

СЗР Бак, Ивањица, Јаворска бб, 57115963

2

Мичелини доо, Ваљево, Рајковачка 17, 06240178

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

Подносилац понуде

9/2019-5-1

Мичелини доо, Ваљево

Разлози за одбијање понуде
- понуђена цена је преко процењене

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

Мичелини доо, Ваљево

2

СЗР Бак, Ивањица

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуда понуђача СЗР Бак, Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1.256.494,00
994.270,00

ПАРТИЈА 11

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

Набавка услуга на гајењу и
заштити шума у ШУ Чачак, ГЈ
Рожањ - Јељен
1.478.760,05

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.458.270,00

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.458.270,00

РСД

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

Николић 98, Милош Николић пр., Ивањица, Карађорђева бб, 65296713

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

Подносилац понуде

нема

нема

Разлози за одбијање понуде

нема

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

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Николић 98, Милош Николић пр., Ивањица

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуда понуђача Николић 98, Милош Николић пр., Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу његов избор.

1.458.270,00

ПАРТИЈА 12

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

Набавка услуга на гајењу и
заштити шума у ШУ Чачак, ГЈ
Рожањ-Јељењ и ГЈ Јелица
1.042.649,39

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

РСД

998.170,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.197.804,00 РСД

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

СЗР Језеро, Ивањица, Карађорђева 148, 55739889

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

Подносилац понуде

нема

нема

Разлози за одбијање понуде

нема

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 Језеро, Ивањица

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуда понуђача СЗР Језеро, Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу његов избор.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

998.170,00

ПАРТИЈА 13
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Набавка услуга на дознаци стабала
у ШУ Голијска Река
925.000,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

882.500,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.059.000,00 РСД

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

АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица, Вучак бб, 60820112

2

СЗР Милутиновић, Ивањица, Куманица бб, 56784497

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

нема

нема

нема

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

АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица

2

СЗР Милутиновић, Ивањица

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуд понуђача АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

882.500,00
885.000,00

ПАРТИЈА 14

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

Набавка услуга на дознаци стабала
у ШУ Девићи
629.000,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

605.200,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

726.240,00 РСД

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

АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица, Вучак бб, 60820112

2

СЗР Милутиновић, Ивањица, Куманица бб, 56784497

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

нема

нема

нема

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

АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица

605.200,00

2

СЗР Милутиновић, Ивањица

608.600,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуд понуђача АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

ПАРТИЈА 15
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Набавка услуга на дознаци стабала
у ШУ Ивањица-Кушићи
573.500,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

548.700,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

213.048,00 РСД

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

АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица, Вучак бб, 60820112

2

СЗР Милутиновић, Ивањица, Куманица бб, 56784497

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

нема

нема

нема

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

АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица

2

СЗР Милутиновић, Ивањица

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуд понуђача СЗР Милутиновић, Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

553.350,00

548.700,00

ПАРТИЈА 16
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Набавка услуга на дознаци стабала
у ШУ Ивањица-Кушићи
РСД

536.500,00

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

513.300,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

615.960,00 РСД

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

АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица, Вучак бб, 60820112

2

СЗР Милутиновић, Ивањица, Куманица бб, 56784497

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

нема

нема

нема

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

АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица

2

СЗР Милутиновић, Ивањица

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуд понуђача СЗР Милутиновић, Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

519.100,00

513.300,00

ПАРТИЈА 17

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Набавка услуга на дознаци стабала
у ШУ Ивањица-Кушићи

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

629.000,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

601.800,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

722.160,00 РСД

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

СЗР Милутиновић, Ивањица, Куманица бб, 56784497

2

АТР Миљојко Драмићанин пр., Ивањица, Вучак бб, 60820112

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

Подносилац понуде

нема

нема

Разлози за одбијање понуде
нема

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 Милутиновић, Ивањица

601.800,00

2

АТР Миљојко Драмићанин , Ивањица

608.260,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуд понуђача СЗР Милутиновић , Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

ПАРТИЈА 18

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

Набавка услуга на дознаци стабала
у ШУ Чачак
688.200,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

669.600,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

803.520,00 РСД

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

СЗР Милутиновић, Ивањица, Куманица бб, 56784497

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

нема

нема

нема

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 Милутиновић, Ивањица

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуд понуђача Милутиновић , Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

669.600,00

ПАРТИЈА 19

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

Набавка услуга на дознаци стабала
у ШУ Сјеница
566.100,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

562.734,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

675.280,80 РСД

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

СЗР Бак, Ивањица, Јаворска бб, 57115963

2

АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица, Вучак бб, 60820112

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

нема

нема

нема

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 Бак, Ивањица

2

АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуд понуђача АТР Миљојко Драмићанин,, Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

566.100,00

562.734,00

ПАРТИЈА 20
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Набавка услуга на расадничкој
производњи ШУ Ивањица Кушићи
647.500,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

611.800,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

734.160,00 РСД

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

АТР Миљојко Драмићанин , Ивањица, Вучак бб, 60820112

2

СЗР Милутиновић, Ивањица, Кумананица бб, 56784497

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

нема

нема

нема

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

АТР Миљојко Драмићанин , Ивањица

611.800,00

2

СЗР Милутиновић, Ивањица

619.500,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуд понуђача АТР Миљојко Драмићанин , Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

ПАРТИЈА 21
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Набавка услуга на расадничкој
производњи у ШУ Сјеница

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

691.900,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

669.460,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

803.352,00 РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда: 4 (четири)
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1

АТР Миљојко Драмићанин , Ивањица, Вучак бб, 60820112

2

СЗР Милутиновић, Ивањица, Куманица бб, 56784497

3

СЗР Бак, Ивањица, Јаворска бб, 57115963

4

Мичелини доо, Ваљево, Рајковачка 17, 06240178

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

Подносилац понуде

9/2019-5-1

Мичелини доо, Ваљево

Разлози за одбијање понуде
- понуђена цена је преко процењене

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

АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица

671.330,00

2

СЗР Милутиновић, Ивањица

669.460,00

3

СЗР Бак, Ивањица

691.900,00

4

Мичелини доо, Ваљево

841.500,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуд понуђача СЗР Милутиновић , Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

ПАРТИЈА 22
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Набавка услуга на уређивању
шума у ШУ Голијска Река
462.500,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

444.500,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

533.400,00 РСД

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

АТР Миљојко Драмићанин , Ивањица, Вучак бб, 60820112

2

СЗР Милутиновић, Ивањица, Куманица бб, 56784497

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

нема

нема

нема

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

АТР Миљојко Драмићанин , Ивањица

444.500,00

2

СЗР Милутиновић, Ивањица

455.000,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуд понуђача АТР Миљојко Драмићанин, Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

ПАРТИЈА 23

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

Набавка услуга на уређивању
шума у ШУ Голијска Река, ШУ
Девићи и ШУ Чачак
592.000,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

585.600,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

702.720,00 РСД

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

СЗР Милутиновић, Ивањица, Куманица бб, 56784497

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

нема

нема

нема

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 Милутиновић, Ивањица

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Понуд понуђача СЗР Милутиновић, Ивањица је најповољнија
и предлаже Наручиоцу избор.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

585.600,00

