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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. 144/2019-8 од 30.04.2019. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 
 
ПАРТИЈА 6   

Предмет јавне набавке 

Услуге на пословима гајења шума у ШГ „ 
Борања“ Лозница, ШУ „Мали Зворник“, 
изградња ПП пруга 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.245 

Редни број јавне набавке 144/2019 

План инвестиција и трошкова-група 916 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 691.200,00 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 0,00 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 0,00 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 „Мичелини“ ДОО Ваљево, адреса: Рајковачка 17 14000 Ваљево МБ:06240178 

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 

144/2019-5-1 „Мичелини“ ДОО Ваљево 

Неприхватљива понуда. 
Понуђена вредност је за 496.800,00 динара 
виша од процењене вредности за ову партију. 
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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 „Мичелини“ ДОО Ваљево 1.188.000,00 РСД 

 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 

Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је  понуда: 

„Мичелини“ ДОО Ваљево, НЕПРИХВАТЉИВА, понуђена вредност је за 496.800,00 динара виша 

од проценјене вредности за ову партију 

и предлаже Наручиоцу обуставу за партију 6. 

6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на 
који је утврђена та цена: Нема. 

7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести сваки део 
уговора који ће извршити подизвођач: Понуђач се изјаснио да наступа самостално. 

 

ПАРТИЈA   14    

Предмет јавне набавке 

Услуге на пословима гајења шума у ШГ „ 
Борања“ Лозница, ШУ „Крупањ“, уклањање 
корова 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.245 

Редни број јавне набавке 144/2019 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 63.887,10 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 0,00 РСД 

  Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом) 0,00 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 „Мичелини“ ДОО Ваљево, адреса: Рајковачка 17 14000 Ваљево МБ:06240178 

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 

144/2019-5-1 „Мичелини“ ДОО Ваљево 

Неприхватљива понуда. 
Понуђена вредност је за 32.012,90 динара 
виша од процењене вредности за ову партију. 




