Наручилац

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“

Адреса

Николе Пашића 40

Место

Ужице

Број одлуке

541/2019-8

Датум

30.12.2019.

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 oтвореном поступку јавне набавке услуга на пословима коришћења шума

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА :
-за партију 1, понуда понуђача РУДШ“ЛКТ ПЛУС“ Драглица број 541/2019
– 4/15 од 20.12.2019.год.
-за партију 2, понуда понуђача Сеча дрвећа „Јела РД“ Чајетина број 541/2019
– 4/9 од 19.12.2019.год.
-за партију 3, понуда понуђача Сеча дрвећа и трг. радња „Борја -3“ Чајетина
број 541/2019– 4/8 од 19.12.2019.год.
-за партију 4, понуда понуђача Сеча дрвећа „Јела РД“ Чајетина број 541/2019
– 4/9 од 19.12.2019.год.
-за партију 5, понуда понуђача СЗР“Париз 17“ Златибор број 541/2019– 4/16
од 20.12.2019.год.
-за партију 6, понуда понуђача „Сеча дрвећа“ Прибој број 541/2019– 4/1 од
16.12.2019.год.
-за партију 7, понуда понуђача СЗР“Секач“ Никојевићи број 541/2019– 4/11
од 19.12.2019.год.
-за партију 8, понуда понуђача Сеча дрвећа и аутопревозник „Кондер“ Ужице
број 541/2019– 4/12 од 20.12.2019.год.
-за партију 9, понуда понуђача „Горштак“ д.о.о. Бајина Башта број 541/2019–
4/17 од 20.12.2019.год.
-за партију 10, понуда понуђача СЗР“Рад промет“ Мокра Гора број 541/2019–
4/7 од 19.12.2019.год.
-за партију 11, понуда понуђача Радња за услужно сечење шуме „Бели“ Церје
број 541/2019– 4/13 од 20.12.2019.год.
-за партију 12, понуда понуђача „Горштак“ д.о.о. Бајина Башта број 541/2019–
4/17 од 20.12.2019.год.
-за партију 13, понуда понуђача „Горштак“ д.о.о. Бајина Башта број 541/2019–
4/17 од 20.12.2019.год.

-за партију 15, понуда понуђача СЗР“Секач“ Никојевићи број 541/2019– 4/11
од 19.12.2019.год.
-за партију 16, понуда понуђача СЗР“Рад промет“ Мокра Гора број 541/2019–
4/7 од 19.12.2019.год.
-за партију 17, понуда понуђача СД“Чекија“ Гуњаци број 541/2019 – 4/2 од
16.12.2019.год.
-за партију 18, понуда понуђача Сеча, експлоатација, извлачење дрвета,
Андријана Мијаиловић ПР, Косјерић број 541/2019 – 4/3 од 16.12.2019.год.
-за партију 19, понуда понуђача АП“Савић Миливоје“ Брежђе број 541/2019
– 4/4 од 16.12.2019.год.
-за партију 20, понуда понуђача „Сеча дрвећа“ Прибој број 541/2019– 4/1 од
16.12.2019.год.
-за партију 21, понуда понуђача СД“Чекија“ Гуњаци број 541/2019 – 4/2 од
16.12.2019.год.
-за партију 22, понуда понуђача АПТР“МДМ“Ивањица број 541/2019 – 4/5 од
18.12.2019.год.
-за партију 23, понуда понуђача СЗР“МВМ“ Ариље, Миросаљци број
541/2019 – 4/18 од 20.12.2019.год.
-за партију 24, понуда понуђача СЗР“МВМ“ Ариље, Миросаљци број
541/2019 – 4/18 од 20.12.2019.год.
-за партију 25, понуда понуђача Сеча и превоз дрвета“Милутинац 032“
Прањани број 541/2019 – 4/10 од 19.12.2019.год.
-за партију 26, понуда понуђача СД“Добрињац 19“ Доња Добриња број
541/2019– 4/6 од 19.12.2019.год.
-за партију 27, понуда понуђача „Термо транс“ Бања Прибој број 541/2019 –
4/14 од 20.12.2019.год.
-за партију 28, понуда понуђача СД“Добрињац 19“ Доња Добриња број
541/2019– 4/6 од 19.12.2019.год.
Образложење
Наручилац је дана 29.11.2019. године донео Одлуку о покретању отвореног поступка
бр. 541/2019 за јавну набавку услуга на пословима коришћења шума за ЈП
„Србијашуме“. За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење
понуда дана 29.11.2019.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.541/2019-6 од 20.12.2019.године, Комисија за
јавне набавке је констатовала следеће:

1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге
Радови

Х

2) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Набавка услуга на пословима
коришћења шума за 2020.год.

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке
72.659.584,00 РСД
(без ПДВ-а)

Партија 1
2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 1 – Сеча, израда и привлачење
дрвних сортимената - дрво бк/бб/јл/см у периоду од
01.04.2020.г. до 30.10.2020.г., у укупној количини од
2253m³. Техничко дрво 1700m³; остало техничко дрво
139m³ и просторно вишеметарско 414m³.

Предмет јавне набавке

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915
3.054.761,00 РСД

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

3.041.550,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

3.649.860,00 РСД

3) Укупан број поднетих понуда: 1
Р.б.
1

Назив/име понуђача, адреса, матични број
РУДШ“ЛКТ плус“Драглица, 62599871

4) 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

-

-

-

5) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
РУДШ“ЛКТ плус“Драглица

1

3.041.550,00

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1.

Понуђена цена

РУДШ“ЛКТ плус“Драглица

3.041.550,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
РУДШ“ЛКТ плус“Драглица
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 2

2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 2 – Сеча, израда и привлачење дрвних
сортимената - дрво јл/см/бк у периоду од 01.05.2020.г.
до 30.08.2020.г., у укупној количини од 2125m³.
Техничко дрво 1476m³; остало техничко дрво 92m³ и
просторно вишеметарско 557m³.

Предмет јавне набавке

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

2.951.171,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

2.751.875,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

2.751.875,00 РСД

Понуђач Сеча дрвећа „Јела РД“ Чајетина није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 2
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1
2

Сеча дрвећа „Јела РД“ Чајетина, Водице бб, 64844407
РУДШ“ЛКТ плус“Драглица, 62599871

4) 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

-

-

-

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1.
2.

2.751.875,00
2.932.500,00

Сеча дрвећа „Јела РД“ Чајетина
РУДШ“ЛКТ плус“Драглица

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача

Понуђена цена

1.

Сеча дрвећа „Јела РД“ Чајетина

2.751.875,00

2.

РУДШ“ЛКТ плус“Драглица

2.932.500,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
Сеча дрвећа „Јела РД“ Чајетина
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 3
2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 3 – Сеча, израда и привлачење дрвних
Предмет јавне набавке

сортимената - дрво јл/см/бк у периоду од 01.09.2020.г. до
30.11.2020.г., у укупној количини од 987m³. Техничко
дрво 2273m³; остало техничко дрво 1670m³,остало
техничко(105m³) и просторно вишеметарско 498m³.

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

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

915
3.047.215,00 РСД
3.021.953,50 РСД
3.021.953,50 РСД

Понуђач Сеча дрвећа и трг.радња „Борја-3“ Чајетина није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

Сеча дрвећа и трг.радња „Борја-3“ Чајетина, Врело 007, 64798979

4) 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

/

/

/

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

3.021.953,50

Сеча дрвећа и трг.радња „Борја-3“ Чајетина

1

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Понуђена цена

Назив понуђача

3.021.953,50

Сеча дрвећа и трг.радња „Борја-3“ Чајетина

1

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
Сеча дрвећа и трг.радња „Борја-3“ Чајетина
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 4

2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Партија број 4 – Сеча, израда и привлачење дрвних
сортимената - дрво јл/см/бк/бб у периоду од
01.01.2020.г. до 30.04.2020.г., у укупној количини од
1962m³. Техничко дрво 100m³; остало техничко дрво
798m³

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

Понуђач Сеча дрвећа „Јела РД“ Чајетина није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 2
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

541/2019
915
2.674.638,00 РСД
2.328.894,00 РСД
2.328.894,00 РСД

1
2

Сеча дрвећа „Јела РД“ Чајетина, Водице бб, 64844407
РУДШ“ЛКТ плус“Драглица, 62599871

4) 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

/

/

/

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1
2

2.328.894,00
2.668.320,00

Сеча дрвећа „Јела РД“ Чајетина
РУДШ“ЛКТ плус“Драглица

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача

Понуђена цена

1

Сеча дрвећа „Јела РД“ Чајетина

2.328.894,00

2

РУДШ“ЛКТ плус“Драглица

2.668.320,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
Сеча дрвећа „Јела РД“ Чајетина
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 5

2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Партија број 5 - Сеча, израда и привлачење дрвних
сортимената - дрво цб/бб у периоду од 01.05.2020.г. до
30.12.2020.г., у укупној количини од 1251m³. Техничко
дрво 764m³; остало техничко дрво 118m³ и просторно
вишеметарско 369m³

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

541/2019
915
2.194.840,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.610.037,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.932.044,40 РСД

3) Укупан број поднетих понуда: 3
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

СЗР“Париз 17“ Златибор, Честа 12, 57066725

2

„Радња за сечу дрвећа“ Семегњево, Семегњево бб, 63337897

3

СД“Мирис бора“ Рибница бб, Златибор, 64752391

4) 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

541/20194/19

„Радња за сечу дрвећа“
Семегњево

понуда је неприхватљива, јер понуђач није уписан у
регистар понуђача Агенције за привредне регистре

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1

СЗР“Париз 17“ Златибор

1.610.037,00

2

„Радња за сечу дрвећа“ Семегњево

1.813.950,00

3

СД“Мирис бора“ Рибница

2.029.964,00

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача

Понуђена цена

1

СЗР“Париз 17“ Златибор

1.610.037,00

2

СД“Мирис бора“ Рибница

2.029.964,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
СЗР“Париз 17“ Златибор
и предлаже наручиоцу његов избор.

Партија 6

2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 6 – Сеча, израда и привлачење дрвних
сортимената - дрво цб у периоду од 01.03.2020.г. до
30.10.2020.г., у укупној количини од 872m³. Техничко дрво
451m³; остало техничко дрво 92m³ и просторно
вишеметарско 329m³

Предмет јавне набавке

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВа)

1.571.245,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.403.920,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.403.920,00 РСД

Понуђач „Сеча дрвећа“ Прибој није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 4
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1
2
3
4

„Сеча дрвећа“ Прибој, 29. Октобара бб, 64156586
СЗР“Рад промет“ Мокра Гора, Бела Земља бб, Бела Земља, 55772371
СЗР“Париз 17“ Златибор, Честа 12, 57066725
„Радња за сечу дрвећа“ Семегњево, Семегњево бб, 63337897

4) 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

541/2019-4/19

„Радња за сечу дрвећа“
Семегњево

понуда је неприхватљива, јер понуђач није уписан у
регистар понуђача Агенције за привредне регистре

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

„Сеча дрвећа“ Прибој

1.403.920,00

2

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора

1.560.880,00

3

СЗР“Париз 17“ Златибор

1.526.000,00

4

„Радња за сечу дрвећа“ Семегњево

1.351.600,00

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача

Понуђена цена

1

„Сеча дрвећа“ Прибој

1.403.920,00

2

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора

1.560.880,00

3

СЗР“Париз 17“ Златибор

1.526.000,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
„Сеча дрвећа“ Прибој
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 7
2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 7 - Сеча, израда и привлачење дрвних
Предмет јавне набавке

сортимената - дрво цб, у периоду од 01.04.2020.г. до
30.08.2020.г., у укупној количини од 366m³. Техничко
дрво 153m³; остало техничко дрво 60m³ и просторно
вишеметарско 153m³

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915
922.012,00 РСД

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

828.240,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

828.240,00 РСД

Понуђач СЗР“Секач“ Никојевићи није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 3
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1
2
3

„Сеча дрвећа“ Прибој, 29. Октобара бб, 64156586
СЗР“Рад промет“ Мокра Гора, Бела Земља бб, Бела Земља, 55772371
СЗР“Секач“ Никојевићи, Никојевићи бб, 57170476

4) 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

-

-

-

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1

„Сеча дрвећа“ Прибој

856.800,00

2

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора

899.640,00

3

СЗР“Секач“ Никојевићи

828.240,00

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1
2
3

Понуђена цена

856.800,00
899.640,00
828.240,00

„Сеча дрвећа“ Прибој
СЗР“Рад промет“ Мокра Гора
СЗР“Секач“ Никојевићи

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
СЗР“Секач“ Никојевићи
и предлаже наручиоцу његов избор.

Партија 8
2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Партија број 8 – Сеча, израда и привлачење дрвних
сортимената - дрво бк, у периоду од 01.01.2020.г. до
30.10.2020.г., у укупној количини од 2113m³. Техничко
дрво 1279m³; просторно метарско дрво 589m³ и
просторно вишеметарско 245m³

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

Понуђач Сеча дрвећа и аутопревозник “Kондер“Ужице није у систему ПДВ-а.

541/2019
915
3.465.827,00 РСД
3.031.545,00 РСД
3.031.545,00 РСД

3) Укупан број поднетих понуда: 2
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1
2

Сеча дрвећа и аутопревозник “Kондер“Ужице, Пора 111,65239043
“Горштак“д.о.о.Бајина Башта, Рајка Тадића 20, 07580894

4) 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

/

/

/

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

Сеча дрвећа и аутопревозник “Kондер“Ужице

3.031.545,00

2

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

3.343.890,00

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача

Понуђена цена

1.

Сеча дрвећа и аутопревозник “Kондер“Ужице

2.

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

3.031.545,00
3.343.890,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
Сеча дрвећа и аутопревозник “Kондер“Ужице
и предлаже наручиоцу његов избор.

Партија 9
2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 9 – Сеча, израда и привлачење дрвних
Предмет јавне набавке

сортимената - дрво бк, у периоду од 01.03.2020.г. до
30.12.2020.г., у укупној количини од 3332m³. Техничко
дрво 1973m³; просторно метарско дрво 528m³ и
просторно
вишеметарско
831m³.
Све
привући
трактором на пут и на путу (стоваришту) цепати у
метарско дрво.

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

541/2019
915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

6.033.320,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

5.624.730,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

6.749.676,00 РСД

3) Укупан број поднетих понуда: 3
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1
2
3

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора, Бела Земља бб, Бела Земља, 55772371
Радња за услугно сечење шуме „Бели“ Церје, Бајина Башта, Церје бб, 65635062
“Горштак“д.о.о.Бајина Башта, Рајка Тадића 20, 07580894

4) 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

-

-

-

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1
2
3

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора
Радња за услугно сечење шуме „Бели“ Церје
“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

5.997.600,00
5.660.510,00
5.624.730,00

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1
2
3

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора
Радња за услугно сечење шуме „Бели“ Церје
“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
“Горштак“д.о.о.Бајина Башта
и предлаже наручиоцу његов избор.

Понуђена цена
5.997.600,00
5.660.510,00
5.624.730,00

Партија 10
2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 10 – Сеча, израда, привлачење и
изношење дрвних сортимената - дрво букве, у периоду
од 10.05.2020.г. до 30.12.2020.г., у укупној количини од
3207m³. Техничко дрво 1811m³; просторно метарско
831m³. просторно вишеметарско 565m³. Метарско дрво
цепати и слагати у фигуре на стоваришту.

Предмет јавне набавке

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

6.101.941,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

6.061.230,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

6.061.230,00 РСД

Понуђач СЗР“Рад промет“ Мокра Гора није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 2
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора, Бела Земља бб, Бела Земља, 55772371

2

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта, Рајка Тадића 20, 07580894

4) 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

-

-

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора

6.061.230,00

2

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

6.092.800,00

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача

Понуђена цена

1

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора

6.061.230,00

2

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

6.092.800,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
СЗР“Рад промет“ Мокра Гора
и предлаже наручиоцу његов избор.
.

Партија 11
2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 11 – Сеча, израда и

Предмет јавне набавке

привлачење дрвних сортимената – дрво
бк/ китњак/цер, у периоду од 01.07.2020.г.
до 30.12.2020.г., у укупној количини од
2053m³. Техничко дрво 1058m³; просторно
метарско 145m³. просторно вишеметарско
850m³. Све привући трактором на пут и на
путу (стоваришту) цепати у метарско
дрво.

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

3.747.480,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

3.625.205,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

3.625.205,00 РСД

Понуђач Радња за услугно сечење шуме „Бели“ Церје није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 3
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1
2
3

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора, Бела Земља бб, Бела Земља, 55772371
Радња за услугно сечење шуме „Бели“ Церје, Бајина Башта, Церје бб, 65635062
“Горштак“д.о.о.Бајина Башта, Рајка Тадића 20, 07580894

4) 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

/

/

/

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора

3.695.400,00

2

Радња за услугно сечење шуме „Бели“ Церје

3.625.205,00

3

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

3.740.915,00

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача

Понуђена цена

1

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора

3.695.400,00

2

Радња за услугно сечење шуме „Бели“ Церје

3.625.205,00

3

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

3.740.915,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
Радња за услужно сечење шуме „Бели“ Церје
и предлаже наручиоцу његов избор.
.

Партија 12

2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Партија број 12 – Сеча, израда и привлачење дрвних
сортимената - дрво цб, у периоду од 01.01.2020.г. до
30.05.2020.г., у укупној количини од 858m³. Техничко дрво
460m³; остало техничко дрво 172m³ и
просторно
вишеметарско 226m³. Све привући трактором на пут .

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВа)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

541/2019
915
1.592.499,00 РСД
1.501.500,00 РСД
1.801.800,00 РСД

3) Укупан број поднетих понуда: 2
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1
2

СПТР“Термо-транс“ Прибојска Бања, Бањска бб, 55744025
“Горштак“д.о.о.Бајина Башта, Рајка Тадића 20, 07580894

4) 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
/

/

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

СПТР“Термо-транс“ Прибојска Бања

1.592.273,00

2

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

1.501.500,00

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача

Понуђена цена

1

СПТР“Термо-транс“ Прибојска Бања

1.592.273,00

2

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

1.501.500,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
“Горштак“д.о.о.Бајина Башта
и предлаже наручиоцу његов избор
Партија 13

2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 13 – Сеча, израда и привлачење
Предмет јавне набавке

дрвних сортимената – дрво цб/бб, у периоду од
01.01.2020.г. до 30.11.2020.г., у укупној количини од
745m³. Техничко дрво 307m³; остало техничко дрво
178m³ и просторно вишеметарско 26m³.

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

541/2019

План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.363.706,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.259.050,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.510.860,00 РСД

3) Укупан број поднетих понуда: 3
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1
2
3

СПТР“Термо-транс“ Прибојска Бања, Бањска бб, 55744025
“Горштак“д.о.о.Бајина Башта, Рајка Тадића 20, 07580894
„Борселино“д.о.о. Бајина Башта, Миленка Топаловића 125, 17217798

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

541/20194/20

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

„Борселино“д.о.о. Бајина Башта

понуда је неприхватљива, јер понуђач није
доставио доказ да он и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против
заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита и кривично дело преваре. Укупан
износ понуде већи је од процењене вредности јавне
набавке за 51.794,00 РСД

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Назив/име понуђача
1
2
3

2.

1.363.139,00
1.259.050,00
1.415.500,00

СПТР“Термо-транс“ Прибојска Бања
“Горштак“д.о.о.Бајина Башта
„Борселино“д.о.о. Бајина Башта

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1.

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Понуђена цена

СПТР“Термо-транс“ Прибојска Бања

1.363.139,00

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

1.259.050,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
“Горштак“д.о.о.Бајина Башта
и предлаже наручиоцу његов избор.

Партија 15
2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 15 – Сеча, израда и
привлачење дрвних сортимената – дрво
црни бор, у периоду од 01.04.2020.г. до
30.06.2020.г., у укупној количини од
1002m³. Техничко дрво 242m³; остало
техничко дрво 421m³ и просторно
вишеметарско 339m³

Предмет јавне набавке

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.860.570,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.703.400,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.703.400,00 РСД

Понуђач СЗР“Секач“ Никојевићи није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 2
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

СЗР“Секач“ Никојевићи, Никојевићи бб, 57170476

2

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта, Рајка Тадића 20, 07580894

4) 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

-

-

-

5) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Назив/име понуђача

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1

СЗР“Секач“ Никојевићи

1.703.400,00

2

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

1.860.570,00

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача

Понуђена цена

1.
2.

СЗР“Секач“ Никојевићи

1.703.400,00

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

1.860.570,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
СЗР“Секач“ Никојевићи
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 16

2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 16 – ГЈ“Кршање“ -Сеча, израда и
привлачење дрвних сортимената - дрво црни бор, у
периоду од 01.08.2019.г. до 30.11.2019.г., у укупној
количини од 401m³. Техничко дрво 130m³; остало
техничко дрво 97m³, просторно вишеметарско 174m³

Предмет јавне набавке

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

2.592.320,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

2.534.500,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

2.534.500,00 РСД

Понуђач СЗР“Рад промет“ Мокра Гора није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 2
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1
2

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора, Бела Земља бб, Бела Земља, 55772371
“Горштак“д.о.о.Бајина Башта, Рајка Тадића 20, 07580894

4) 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

−

−

−

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1
2

2.534.500,00
2.592.320,00

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора
“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1.
2.

Понуђена цена

СЗР“Рад промет“ Мокра Гора

2.534.500,00

“Горштак“д.о.о.Бајина Башта

2.592.320,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
СЗР“Рад промет“ Мокра Гора
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 17
2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Партија број 17 – ГЈ“Голубац-Дубовац“ -Сеча,
израда, привлачење и изношење дрвних сортимената дрво буква/цер/сладун, у периоду од 01.02.2019.г. до
30.08.2019.г., у укупној количини од 1446m³. Техничко
дрво 57m³; просторно метарско 1282m³. просторно
вишеметарско 107m³. Просторно метарско дрво
израдити у шуми код пања и изнети самарицом на
камионски пут (1282m³)

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

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

915
2.906.075,00 РСД
2.906.075,00 РСД
2.906.075,00 РСД

Понуђач Сеча дрвећа“Чекија“ Гуњаци није у систему ПДВ-а.

3) Укупан број поднетих понуда: 1
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

Сеча дрвећа“Чекија“ Гуњаци, Гуњаци бб, 65217147

4) 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

-

-

-

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1

2.906.075,00

Сеча дрвећа“Чекија“ Гуњаци,

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1.

Понуђена цена
2.906.075,00

Сеча дрвећа“Чекија“ Гуњаци

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
Сеча дрвећа“Чекија“ Гуњаци
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 18
2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 18 - ГЈ“Голубац-Дубовац“ Партија
Предмет јавне набавке

број 18 -Сеча, израда и привлачење
дрвних
сортимената - дрво црни бор/боровац/дуглазија, у
периоду од 01.03.2019.г. до 30.06.2019.г., у укупној
количини од 1206m³. Техничко дрво 486m³; остало
техничко дрво 350m³, просторно вишеметарско 370m³

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

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

915
2.362.962,00 РСД
2.362.140,00 РСД
2.362.140,00 РСД

Понуђач Сеча, експлоатација и извлачење дрвета ПР Андријана Мијаиловић, Косјерић
није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1

Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

Сеча, експлоатација и извлачење дрвета ПР Андријана Мијаиловић, Косјерић, Карађорђева
16,
65197359

4) 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

−

−

−

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

Сеча, експлоатација и извлачење дрвета ПР Андријана Мијаиловић,
Косјерић

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1

2.362.140,00

Понуђена цена

Сеча, експлоатација и извлачење дрвета ПР Андријана Мијаиловић,
Косјерић

2.362.140,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
Сеча, експлоатација и извлачење дрвета ПР Андријана Мијаиловић, Косјерић
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 19
2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 19 – ГЈ“Шупља јела“
Предмет јавне набавке

-Сеча, израда и привлачење
дрвних
сортимената - дрво буква, у периоду од
01.01.2019.г. до 30.12.2019.г., у укупној
количини од 1867m³. Техничко дрво
747m³;
просторно
метарско
467m³,
просторно вишеметарско 653m³

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

541/2019
915
1.057.804,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.051.415,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.051.415,00 РСД

Понуђач АП“Савић Миливоје“ Брежђе није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

АП“Савић Миливоје“ Брежђе, Брежђе бб, 51669355

4) 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

−

−

−

5) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1

1.051.415,00

АП“Савић Миливоје“ Брежђе

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1.

Понуђена цена

1.051.415,00

АП“Савић Миливоје“ Брежђе

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
АП“Савић Миливоје“ Брежђе
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 20
2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Партија број 20 – ГЈ“Смишаљ –ИПШ“ -Сеча,
израда привлачење и изношење дрвних сортимената дрво црни бор/цер/буква/багрем, у периоду од
01.03.2019.г. до 30.09.2019.г., у укупној количини од
1384m³. Техничко дрво 253m³; остало техничко дрво
211m³ и просторно метарско 710m³. просторно
вишеметарско 210m³. Метарско просторно дрво
обрадити у шуми код пања и изнети самарицом на
шумски камионски пут (710m³)

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

541/2019

План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.425.882,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.401.620,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.401.620,00 РСД

Понуђач „Сеча дрвећа“ Прибој није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

„Сеча дрвећа“ Прибој, 29. Октобара бб, 64156586

4) 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

−

−

−

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Назив/име понуђача

1

„Сеча дрвећа“ Прибој

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1.401.620,00

Понуђена цена

„Сеча дрвећа“ Прибој

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
„Сеча дрвећа“ Прибој
и предлаже наручиоцу његов избор.

1.401.620,00

Партија 21
2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 21 – ГЈ“Венац –
Благаја“ -Сеча, израда привлачење и
изношење дрвних сортимената - дрво
цер/буква/сладун/отл, у периоду од
01.01.2019.г. до 30.12.2019.г., у укупној
количини од 1798m³. Техничко дрво 89m³;
просторно метарско 1709m³. Метарско
просторно дрво обрадити у шуми код
пања и изнети самарицом на шумски
камионски пут (1709m³)

Предмет јавне набавке

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.915.504,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

1.915.504,00

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.915.504,00

РСД
РСД

Понуђач Сеча дрвећа „Чекија“ Гуњаци није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

Сеча дрвећа „Чекија“ Гуњаци, Гуњаци бб, 65217147

4) 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

−

−

−

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача
1

Сеча дрвећа „Чекија“ Гуњаци

1.915.504,00

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1.

Сеча дрвећа „Чекија“ Гуњаци

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

Понуђена цена

1.915.504,00

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
Сеча дрвећа „Чекија“ Гуњаци
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 22
2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 22 – ГЈ“Букови“ Сеча, израда
привлачење и изношење дрвних сортимената - дрво
буква/отл, у периоду од 01.02.2019.г. до 30.11.2019.г., у
укупној количини од 1241м³. Техничко дрво 171m³;
просторно метарско 1024m³, просторно вишеметарско
46m³. Метарско просторно дрво обрадити у шуми код
пања и изнети самарицом на шумски камионски пут
(1024m³)

Предмет јавне набавке

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915
1.594.151,00 РСД

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

1.593.108,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.911.729,60 РСД

3) Укупан број поднетих понуда: 1
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

АПТР „МДМ“ Ивањица, Браће Кушић бб, 50733041

4) 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

−

−

−

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Назив/име понуђача

1

АПТР „МДМ“ Ивањица

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

1.593.108,00

Назив понуђача
1.

Понуђена цена
1.593.108,00

АПТР „МДМ“ Ивањица

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
АПТР „МДМ“ Ивањица
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 23

2) Подаци о јавној набавци:
Партија број 23 – ГЈ“Букови“ -Сеча, израда
Предмет јавне набавке

привлачење и изношење дрвних сортимената - дрво
буква/отл/дуглазија, у периоду од 01.01.2019.г. до
30.12.2019.г., у укупној количини од 1209m³. Техничко
дрво 312m³; остало техничко дрво 27 m³ и просторно
метарско 860m³. просторно вишеметарско 10m³.
Метарско просторно дрво обрадити у шуми код пања и
изнети самарицом на шумски камионски пут (860m³)

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

4.142.218,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

4.142.218,00

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

4.142.218,00

Понуђач СЗР“МВМ“ Миросаљци, Ариље није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

СЗР“МВМ“ Миросаљци, Ариље, 56141022

4) 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

РСД
РСД

−

−

−

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

СЗР“МВМ“ Миросаљци, Ариље

4.142.218,00

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1.

Понуђена цена

СЗР“МВМ“ Миросаљци, Ариље

4.142.218,00

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
СЗР“МВМ“ Миросаљци, Ариље
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 24
2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Партија 24-ГЈ“Букови“ -Сеча, израда и
привлачење дрвних сортимената - дрво црни бор/бели
бор, у периоду од 01.03.2019.г. до 30.11.2019.г., у
укупној количини од 1142m³. Техничко дрво 404m³;
остало техничко дрво 571m³, просторно вишеметарско
167m³

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)
Понуђач СЗР“МВМ“ Миросаљци, Ариље није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1

541/2019
915
1.683.686,00 РСД
1.683.686,00 РСД
1.683.686,00 РСД

Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

СЗР“МВМ“ Миросаљци, Ариље, 56141022

4) 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

-

-

-

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

1.683.686,00

СЗР“МВМ“ Миросаљци, Ариље

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1.

Понуђена цена
1.683.686,00

СЗР“МВМ“ Миросаљци, Ариље

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
СЗР“МВМ“ Миросаљци, Ариље
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 25
2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

Партија број 25 –Г Ј“Маљен-Ридови“-Сеча,
израда и привлачење дрвних сортимената - дрво црни
бор/бели бор, у периоду од 01.07.2019.г. до 30.11.2019.г.,
у укупној количини од 708m³. Техничко дрво 179m³;
остало техничко дрво 244m³, просторно вишеметарско
285m³

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке

541/2019

План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

2.166.510,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

2.164.392,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

2.164.392,00 РСД

Понуђач Сеча и превоз дрвета“Милутинац 032“ Прањани није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

Сеча и превоз дрвета“Милутинац 032“ Прањани, Прањани бб, 65650550

4) 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

−

−

−

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Назив/име понуђача

1

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

2.164.392,00

Сеча и превоз дрвета“Милутинац 032“ Прањани

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1.

Понуђена цена

Сеча и превоз дрвета“Милутинац 032“ Прањани

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
Сеча и превоз дрвета“Милутинац 032“ Прањани
и предлаже наручиоцу његов избор.

2.164.392,00

Партија 26
2) Подаци о јавној набавци:

Партија број 26 –ГЈ“Маљен-Ридови“- Сеча,
израда и привлачење дрвних сортимената - дрво црни
бор/бели бор, у периоду од 01.03.2019.г. до 30.06.2019.г.,
у укупној количини од 1019m³. Техничко дрво 567m³;
остало техничко дрво 215m³, просторно вишеметарско
237m³

Предмет јавне набавке

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

3.139.240,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

3.138.940,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

3.138.940,00 РСД

Понуђач Сеча дрвећа „Добрињац19“ Доња Добриња није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

Сеча дрвећа „Добрињац19“ Доња Добриња, Пожега, 65657724

4) 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

−

−

−

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Назив/име понуђача

1

Сеча дрвећа „Добрињац19“ Доња Добриња

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

3.138.940,00

Назив понуђача
1.

Понуђена цена
3.138.940,00

Сеча дрвећа „Добрињац19“ Доња Добриња

6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
Сеча дрвећа „Добрињац 19“ Доња Добриња
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 27

2) Подаци о јавној набавци:

Партија број 27 –ГЈ“Венац-Благаја“-Сеча,
израда и изношење дрвних сортимената - дрво црни
буква, у периоду од 01.03.2019.г. до 30.06.2019.г., у
укупној количини од 791m³. Просторно метарско
791m³. Просторно метарско дрво израђивати у шуми
код пања и изнети самарицом на камионски пут
(791m³)

Предмет јавне набавке

Редни број из плана јавне набавке
541/2019

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

712.753,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

712.753,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

855.303,60 РСД

3) Укупан број поднетих понуда: 1
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

СПТР“Термо-транс“ Прибојска Бања, Бањска бб, 55744025

4) 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

−

−

−

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

Назив/име понуђача

1

712.753,00

СПТР“Термо-транс“ Прибојска Бања

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1.

Понуђена цена
712.753,00

СПТР“Термо-транс“ Прибојска Бања
6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
СПТР“Термо-транс“ Прибојска Бања
и предлаже наручиоцу његов избор.
Партија 28
2) Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке

– Партија број 28 – Сеча, израда и изношење
дрвних сортимената - дрво бк/цер, у периоду од
01.02.2020.г. до 30.12.2020.г., у укупној количини од
2461m³. Техничко 346m3, и просторно метарско
2115m³. Просторно метарско дрво израђивати у шуми
код пања и изнети самарицом на камионски пут .

Редни број из плана јавне набавке
Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)
Понуђач Сеча дрвећа „Добрињац19“ Доња Добриња није у систему ПДВ-а.
3) Укупан број поднетих понуда: 1
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

541/2019
915
4.637.950,00 РСД
4.637.517,00 РСД
4.637.517,00 РСД

1

Сеча дрвећа „Добрињац19“ Доња Добриња, Пожега, 65657724

4) 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

−

−

−

5)Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена:
Понуђачи су понудили следеће услове:
Назив/име понуђача

1

Понуђена цена
(у РСД, без ПДВ-а)

4.637.517,00

Сеча дрвећа „Добрињац19“ Доња Добриња

Понуђачи који су доставили прихватљиве понуде:
Назив понуђача
1.

Понуђена цена

Сеча дрвећа „Добрињац19“ Доња Добриња
6) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда понуђача
Сеча дрвећа „Добрињац19“ Доња Добриња
и предлаже наручиоцу његов избор.
6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење –
начин на који је утврђена та цена: /
7) ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести
сваки део уговора који ће извршити подизвођач: /

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комисија предлаже да се изврши избор:
за партију 1, за коју је приспела једна прихватљива понуда,
за партију 2, за коју су приспеле две прихватљиве понуде,
за партију 3, за коју је приспела једна прихватљива понуда,
за партију 4, за коју су приспеле две прихватљиве понуде,
за партију 5, за коју су три понуде, једна неприхватљива и две
прихватљиве понуде,
за партију 6, за коју су четири понуде, једна неприхватљива и три
прихватљиве понуде,
за партију 7, за коју су приспеле три прихватљиве понуде,
за партију 8, за коју су приспеле две прихватљиве понуде,
за партију 9, за коју су приспеле три прихватљиве понуде,

4.637.517,00

