Адреса

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“БЕОГРАД
ШГ ''СТОЛОВИ'' КРАЉЕВО
Индустријска 28

Место

Краљево

Број одлуке

76/2019-9

Датум

26.03.2019.

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 преговарачког поступка јавне набавке број 76/2019
- Услуге на гајењу шума, расадничкој производњи и заштићеним приридним добрима

ОБУСТАВЉА се преговарачки поступак јавне набавке број 76/2019 за партије број 16,18,19,23
и 24:

Образложење
Наручилац је дана 13.03.2019. године донео одлуку о покретању преговарачког поступка јавне
набавке бр. 76/2019 за јавну набавку услуга на гајењу шума, расадничкој производњи и
заштићеним приридним добрима за ШГ “Столови“ Краљево за 2019. годину.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана
23.10.2017.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
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. 76/2019-9 од 13.03.2019. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
ПАРТИЈА 16:
48) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Припрема терена вештачком
обнављању-пошумљавање
пожаришта

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

44,556.00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

__________ РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

__________ РСД

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

СЗР ''БАК'' Ивањица, ул.Јаворска бб;МБ:57115963; ПИБ:104148963; Бр. Понуде:76/2019-5-2

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

Подносилац понуде

76/2019-5-2

СЗР ''БАК'' Ивањица

Разлози за одбијање понуде
-Понуђена вредност је изнад процењене
вредности

51)Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

СЗР ''БАК'' Ивањица

89.112,00

52) Пошто пристигла понуда није прихватљива из горе наведених разлога комисија
предлаже да се обустави преговарачки поступак по члану 109. Закона о јавним набавкама.
ПАРТИЈА 18:
58) Подаци о јавној набавци:
Разне услуге на пословима у ЗПИзрада и постављње игралишта за
децу

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

250,000.00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

__________ РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

__________ РСД

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

СЗР ''БАК'' Ивањица, ул.Јаворска бб;МБ:57115963; ПИБ:104148963; Бр. Понуде:76/2019-5-2

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

Подносилац понуде

76/2019-5-2

СЗР ''БАК'' Ивањица

Разлози за одбијање понуде
-Понуђена вредност је изнад процењене
вредности

61)Понуђачи су понудили следеће услове:
Назив/име понуђача

1

СЗР ''БАК'' Ивањица

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

450.000,00

62) Пошто пристигла понуда није прихватљива из горе наведених разлога комисија
предлаже да се обустави преговарачки поступак по члану 109. Закона о јавним набавкама.
ПАРТИЈА 19:
63) Подаци о јавној набавци:
Разне услуге на пословима у ЗПИзрада и постављње настрешнице
(мобилијар)

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

118,800.00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

__________ РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

__________ РСД

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

СЗР ''БАК'' Ивањица, ул.Јаворска бб;МБ:57115963; ПИБ:104148963; Бр. Понуде:76/2019-5-2

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

Подносилац понуде

76/2019-5-2

СЗР ''БАК'' Ивањица

Разлози за одбијање понуде
-Понуђена вредност је изнад процењене
вредности

66)Понуђачи су понудили следеће услове:
Назив/име понуђача

1

СЗР ''БАК'' Ивањица

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

250.000,00

67) Пошто пристигла понуда није прихватљива из горе наведених разлога комисија
предлаже да се обустави преговарачки поступак по члану 109. Закона о јавним набавкама.

ПАРТИЈА 23:
78) Подаци о јавној набавци:
Разне услуге на пословима у ЗПИзрада и постављње парковских
клупа

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

127,770.00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

__________ РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

__________ РСД

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

СЗР ''БАК'' Ивањица, ул.Јаворска бб;МБ:57115963; ПИБ:104148963; Бр. Понуде:76/2019-5-2

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

Подносилац понуде

76/2019-5-2

СЗР ''БАК'' Ивањица

Разлози за одбијање понуде
-Понуђена вредност је изнад процењене
вредности

81)Понуђачи су понудили следеће услове:
Назив/име понуђача

1

СЗР ''БАК'' Ивањица

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

270.000,00

82) Пошто пристигла понуда није прихватљива из горе наведених разлога комисија
предлаже да се обустави преговарачки поступак по члану 109. Закона о јавним набавкама.

ПАРТИЈА 24:
83) Подаци о јавној набавци:
Разне услуге на пословима у ЗПИзрада и постављње канти за смеће

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

72,600.00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

__________ РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

__________ РСД

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

СЗР ''БАК'' Ивањица, ул.Јаворска бб;МБ:57115963; ПИБ:104148963; Бр. Понуде:76/2019-5-2

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

Подносилац понуде

76/2019-5-2

СЗР ''БАК'' Ивањица

Разлози за одбијање понуде
-Понуђена вредност је изнад процењене
вредности

86)Понуђачи су понудили следеће услове:
Назив/име понуђача

1

СЗР ''БАК'' Ивањица

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

120.000,00

87) Пошто пристигла понуда није прихватљива из горе наведених разлога комисија
предлаже да се обустави преговарачки поступак по члану 109. Закона о јавним набавкама.

