_______________________________________________________________________________________
Наручилац
Адреса
Место
Број извештаја
Датум

ЈП „Србијашуме“ Београд
Булевар Михаила Пупина 113
Београд
296/2019-39
09.08.2019.

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
поступак јавне набавке број 296/2019
Изградња и реконструкција шумских путева за ЈП „Србијашуме“за 2019.г
ОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне набавке број 296/2019 - набавка Изградња и
реконструкција шумских путева за ЈП „Србијашуме“за 2019.г –за партије 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 20, 21, 23 и 24.
Образложење
Наручилац је дана 25.06.2019. године донео одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке
Изградња и реконструкција шумских путева за ЈП „Србијашуме“за ЈП „Србијашуме“ за 2019.
годину за ЈП „Србијашуме“за 2019.г ЈН бр. 296/2019.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 01.07.2019.године
на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs за отворени поступак
јавне набавке Изградња и реконструкција шумских путева за ЈП „Србијашуме“ за 2019.
годину 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. 296/2019-38 од 08.08.2019. године, Комисија за јавне
набавке је констатовала следеће:
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

Х

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

Х

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.471/2017-12 од 02.11.2017. године, Комисија за јавне набавке
је констататовала следеће:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Редни број из плана

Изградња и реконструкција
шумских путева за ЈП
„Србијашуме“ за 2019. годину
1.3.97; 1.3.30; 1.3.33; 1.3.31;
1.3.42; 1.3.44; 1.3.23; 1.3.86;
1.3.92; 1.3.96; 1.3.51; 1.3.87;
1.3.93; 1.3.89; 1.3.88; 1.3.94;
1.3.101; 1.3.91 и 1.3.47

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

296/2019
51;52;54;55 и 56

239.339.734,71

РСД

ПАРТИЈА 9:
1) Подаци о јавној набавци:
Изградња (I + II фаза) шумског пута
„Барачица – Коњски тор” L=1,538 km;
ШГ„Ужице” Ужице

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

5.003.610,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

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

Група понуђача, ГП Стабил-про доо, Ратарска 152 Ужице,мбр 20032391, и ПД Аутогран спорт доо, Ваљево, мбр
06984959

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

296/2019-10

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

Група понуђача, ГП Стабил-про
доо, Ратарска 152 Ужице,мбр
20032391, и ПД Аутогран спорт
доо, Ваљево, мбр 06984959

Понуђена цена је за 1.327.115,00 динара већа од
процењене вредности

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

Група понуђача, ГП Стабил-про доо, Ратарска 152 Ужице,мбр 20032391, и ПД
Аутогран спорт доо, Ваљево, мбр 06984959

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да није пристигла ни једна прихватљива понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 9.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

6.330.725,00

ПАРТИЈА 10:
1) Подаци о јавној набавци:
Изградња (I + II фаза) шумског пута „Турско
брдо-Крстаче” L=1,797 km; Реконструкција
шумског пута „Шарци – Турско брдо” L=0,661
km; ШГ„Ужице” Ужице

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

9.758.872,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

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

Група понуђача, ГП Стабил-про доо, Ратарска 152 Ужице,мбр 20032391, и ПД Аутогран спорт доо, Ваљево, мбр
06984959

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

296/2019-10

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

Група понуђача, ГП Стабил-про
доо, Ратарска 152 Ужице,мбр
20032391, и ПД Аутогран спорт
доо, Ваљево, мбр 06984959

Понуђена цена је за 3.101.827,00 динара већа од
процењене вредности

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

Група понуђача, ГП Стабил-про доо, Ратарска 152 Ужице,мбр 20032391, и ПД
Аутогран спорт доо, Ваљево, мбр 06984959

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да није пристигла ни једна прихватљива понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 10.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

12.860.699,00

ПАРТИЈА 11:
1) Подаци о јавној набавци:
Припрема материјала за коловоз у
позајмишту материјала VI и VII категорије,
минирањем са машинским бушењем рупа и
прикупљањем изминираног материјала;
ШГ„Пријепоље” Пријепоље

Предмет јавне набавке

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.330.200,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

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

СГРП Два М, Ужице, Омладинска 2.мбр 08455085

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим
је понуда
заведена
296/2019-17

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

СГРП Два М, Ужице,
Омладинска 2.мбр 08455085

Понуђена цена је за 739.000,00 динара већа од
процењене вредности

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

СГРП Два М, Ужице, Омладинска 2.мбр 08455085

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да није пристигла ни једна прихватљива понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 11.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

2.069.200,00

ПАРТИЈА 13:
1) Подаци о јавној набавци:
Уградња коловозног застора од каменог
агрегата гранулације 0/62 mm;
ШГ„Пријепоље” Пријепоље

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

2.685.800,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

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

МИДА-М , Милан Аничић, пр, Нова Варош, мбр 63052400
СГРП Два М, Ужице, Омладинска 2.мбр 08455085

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

296/2019-12

296/2019-17

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

МИДА-М , Милан Аничић, пр,
Нова Варош, мбр 63052400

Понуђач није испунио финансијски капацитет у
складу са конкурсном документацијом.

СГРП Два М, Ужице,
Омладинска 2.мбр 08455085

Понуђач није попунио и оверио печатом и
потписом образац структуре цене у складу са
конкурсном документацијом. Образац понуде
није попуњен у складу са конкурсном
документацијом. Понуђена цена у обрасцу
структуре цене је 1.147.942,00дин без ПДВ-а а у
обрасцу понуде и у моделу уговора је
1.342.900,00дин без ПДВ-а

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
2

МИДА-М , Милан Аничић, пр, Нова Варош, мбр 63052400
СГРП Два М, Ужице, Омладинска 2.мбр 08455085

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

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1.504.048,00
1.342.900,00

Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да није пристигла ни једна прихватљива понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 13.

ПАРТИЈА 14:
1) Подаци о јавној набавци:
Реконструкција шумског пута „Црна река –
Филипова раван – Угљари” L=8,420 km ;
ШГ„Голија” Ивањица

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

4.100.000,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

2) Укупан број поднетих понуда: 0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
_____

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

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)

_

_

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да није пристигла ни једна понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 14.

ПАРТИЈА 15:
1) Подаци о јавној набавци:
Реконструкција шумског пута „Раздоље –
Велика Пољана” L=4,823 km;
ШГ„Шумарство” Рашка

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

10.086.435,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

2) Укупан број поднетих понуда: 0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
_____

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

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)

_

_

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће:
Да није пристигла ни једна понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 15.

