_______________________________________________________________________________________
Наручилац
Адреса
Место
Број одлуке
Датум

ЈП „Србијашуме“ Београд ,Генерална дирекција
Булевар Михајла Пупина 113, Нови Београд
Београд
95/2019-8
09.10.2019.

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама («Сл. Гласник Републике Србије», број 124/2012) и
Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Републике Србије» број
14/2015 од 04.02.2015 год. и 68/2015 од 04.08.2015.год.), Вршилац дужности директора ЈП
„Србијашуме“ доноси:
ОДЛУКУ
о обустави поступка јавне набавке број 95/2019-набавка услуга преузимања, транспорта и
збрињавања неопасног и опасног отпада у ЈП,,Србијашуме“ за 2019.год.
за партију 1,2,3,4,5 и 6
Образложење
Наручилац је дана 19.09.2019.године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр.95/2019 за
јавну набавку услуга преузимања, транспорта и збрињавања неопасног и опасног отпада у
ЈП,,Србијашуме“ за 2019.год. За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење
понуда дана 24.09.2019.године на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
www.srbijasume.rs за 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.95/2019-7 од 07.10.2019. 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

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

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.
1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге
Х
Радови
2) Подаци о јавној набавци:
Набавка услуга преузимања, транспорта и
збрињавања неопасног и опасног отпада у
ЈП,,Србијашуме“ за 2019.год

Предмет јавне набавке
Редни број из плана

1.2.252

Редни број јавне набавке

95/2019

План инвестиција и трошкова-група

912

2.363.640,00

Процењена вредност (без ПДВ-а)

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

Услуга преузимања неопасног отпада – отпадне гуме у
ШГ,,Голија “ Ивањица и ШГ,,Столови“ Краљево

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

254.340,00

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

РСД

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

2) Укупан број поднетих понуда:0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1

-

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)

1

-

-

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:Комисија, после стручне оцене
понуда констатује следеће:
Да у року за подношење понуда није приспела ниједна понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 1.
ПАРТИЈА 2:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Услуга преузимања неопасног отпада – метални отпад у ШГ
,,Шума“ Лесковац

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

206.620,00

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

РСД

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

2) Укупан број поднетих понуда:0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1

-

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):
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

-

-

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:Комисија, после стручне оцене
понуда констатује следеће:
Да у року за подношење понуда није приспела ниједна понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 2.
ПАРТИЈА 3:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Услуга преузимања неопасног и опасног отпада –
електронски и електрични отпад , тонери и флуоцеви у
Генералној Дирекцији у ШГ,,Топлица“ Куршумлија и у
ШГ,,Крагујевац“ Крагујевац

398.420,00

РСД

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

2) Укупан број поднетих понуда:0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1

-

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):
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

-

-

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:Комисија, после стручне оцене
понуда констатује следеће:
Да у року за подношење понуда није приспела ниједна понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 3.
ПАРТИЈА 4:
1) Подаци о јавној набавци:
Услуга преузимања опасног отпада – отпадно уље у
ШГ,,Топлица“ Куршумлија у ШГ,,Јужни Кучај“ Деспотовац
и у ШГ,,Борања“ Лозница.

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

591.880,00

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
1

-

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

Подносилац понуде

-

-

РСД

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):

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

-

-

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:Комисија, после стручне оцене
понуда констатује следеће:
Да у року за подношење понуда није приспела ниједна понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 4.
ПАРТИЈА 5:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Услуга преузимања опасног отпада – акумулатори у
ШГ,,Голија“ Ивањица и у ШГ,,Топлица“ Куршумлија

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

219.360,00

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

РСД

- РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

- РСД

2) Укупан број поднетих понуда:0
Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број
1

-

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

1

-

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

-

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:Комисија, после стручне оцене
понуда констатује следеће:
Да у року за подношење понуда није приспела ниједна понуда
и предлаже Наручиоцу обуставу поступка за партију 5.

