Наручилац

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ШГ Пријепоље,

Адреса

Валтерова 155

Место

Пријепоље

Број одлуке

73/2020-8

Датум

11.05.2020.

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 отвореном поступку јавне набавке , Jавне набавке број 73/2020 - набавка услуга :
Услуга на пословима коришћења шума за потребе ШГ „Пријепоље“ Пријепоље за 2020. годину
Број
партије
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
19
20

Назив/име понуђача
ППУдоо МЕЛОВИЋ КОМЕРЦ Пријепоље,Чадиње бб
ЗЗ“ПОЉОПРОДУКТ“, Пријепоље, Коловрат бб
ЗЗ“ПОЉОПРОДУКТ“, Пријепоље, Коловрат бб
ЗЗ“ПОЉОПРОДУКТ“, Пријепоље, Коловрат бб
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања
Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши
Васо Матијевић пр,с,о,дрвета Варош, Вилови бб.
ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши,
РУДШ „ЛКТ ПЛУС“, Драглоица, Нова Варош

Број понуде
73/2020-3-2
73/2020-3-6
73/2020-3-6
73/2020-3-6
73/2020-3-10
73/2020-3-10
73/2020-3-10
73/2020-3-10
73/2020-3-10
73/2020-3-9
73/2020-3-3
73/2020-3-4
73/2020-3-5

Датум
понуде
22.04.2020.
23.04.2020.
23.04.2020.
23.04.2020.
23.04.2020.
23.04.2020.
23.04.2020.
23.04.2020.
23.04.2020.
23.04.2020.
23.04.2020.
23.04.2020.
23.04.2020.

Вредност
понуде РСД
365.585,00
2.363.846,00
156.793,00
2.235.226,00
813.948,00
6.715.787,00
1.071.355,00
861.153,00
1.253.048,00
845.450,00
750.600,00
1.638.000,00
1.496.000,00

Образложење
Наручилац је дана 30.03.2020. године донео Одлуку о покретању oтвореног поступка број 73/2020 за
јавну набавку Услуга на пословима коришћења шума за потребе ШГ „Пријепоље“, Пријепоље за
2020. годину. За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана
03.04.2020. 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. 73/2020-6 од 30.04.2020, године Комисија за јавне набавке је
констатовала следеће:
1) Врста предмета јавне набавке:
Добра
Услуге
Радови

X
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2) Подаци о јавној набавци:
Услуга на пословима коришћења шума за потребе
ШГ „Пријепоље“ Пријепоље за 2020. годину

Предмет јавне набавке
Редни број из плана јавне набавке

1.2.54.
73/2020

Редни број јавне набавке
План инвестиција и трошкова-група

915

28.590.953,00

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

РСД

ПАРТИЈА 1:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у
ШУ"Пријепоље", гј"Црни врх-Камена гора", одељење
29,
јун-август
368.711,00 РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

365.585,00

РСД

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

438.702,00

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда: 1.
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

ППУ ДОО МЕЛОВИЋ КОМЕРЦ Пријепоље, Чадиње бб, 20045481

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 који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Елементи китеријума

Понуђена цена без ПДВ-а
Назив понуђача

1.

ППУ ДОО МЕЛОВИЋ КОМЕРЦ Пријепоље, Чадиње бб,
20045481

365.585,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача
ППУ ДОО МЕЛОВИЋ КОМЕРЦ Пријепоље, Чадиње бб, за партију број 1.
и предлаже наручиоцу избор за доделу уговора.
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ПАРТИЈА 2:

1) Подаци о јавној набавци:
Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у
ШУ"Пријепоље", гј"Црни врх-Камена гора"одељење
36.април-октобар

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

2.363.849,00
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

РСД

2.363.849,00

РСД

2.836.618,80

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда: 1 .
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

ЗЗ“ПОЉОПРОДУКТ“, Пријепоље, Коловрат бб. Мат.бр:07199473

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 који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Елементи китеријума
Понуђена цена без ПДВ-а
Назив понуђача
1.

ЗЗ“ПОЉОПРОДУКТ“, Пријепоље, Коловрат бб.

2.363.849,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача
ЗЗ“ПОЉОПРОДУКТ“, Пријепоље, Коловрат бб., за партију број 2.
и предлаже наручиоцу избор за доделу уговора.
.
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ПАРТИЈА 3:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у
ШУ"Пријепоље", гј"Црни врх-Камена
гора"одељење84.
августа-септембар

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

156.793,00

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

156.793,00

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

188.151,60

РСД
РСД
РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда: 1.
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

ЗЗ“ПОЉОПРОДУКТ“, Пријепоље, Коловрат бб. Мат.бр:07199473

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 који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Елементи китеријума
1.

Понуђена цена без ПДВ-а

Назив понуђача
ЗЗ“ПОЉОПРОДУКТ“, Пријепоље, Коловрат бб

156.793,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача
ЗЗ“ПОЉОПРОДУКТ“, Пријепоље, Коловрат бб, за партију број 3.
и предлаже наручиоцу избор за доделу уговора.
.
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ПАРТИЈА 4:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у
ШУ"Пријепоље", гј"Црни врх-Камена гора",, одељење
80. мај-октобр
2.235.226,00
РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

2.235.226,00

РСД

2.682.271,20

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда: 2.
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

ЗЗ“ПОЉОПРОДУКТ“, Пријепоље, Коловрат бб Мат.бр:07199473
ЧВОР ДОО Пријепоље, Јaсика бб, Мат.бр:17313126

2

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

73/2020-3-11

ЧВОР ДОО Пријепоље, Јасика
бб.

Понуда је неприхватљива, јер је укупан износ
понуде већи је од процењене вредности јавне
набавке,

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена .
Понуђачи који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Елементи китеријума

Понуђена цена без ПДВ-а
Назив понуђача

1.
2

ЗЗ“ПОЉОПРОДУКТ“, Пријепоље, Коловрат бб
Мат.бр:07199473
ЧВОР ДОО Пријепоље, Јасика бб.

2.235.226,00
4.943.820,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача
ЗЗ“ПОЉОПРОДУКТ“, Пријепоље, Коловрат бб, за партију број 4.
и предлаже наручиоцу избор за доделу уговора.
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ПАРТИЈА 5:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча, израда и привлачење и изношење дрвних
сортимената у ШУ"Прибој", гј"Јаворје", одељење 33,
септембар- октобар

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

814.070,00
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

РСД

813.948,00

РСД

976.737,60

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда:1 .
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања, мбр 55744025

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 који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Елементи китеријума

Понуђена цена без ПДВ-а
Назив понуђача

1

СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања,

813.948,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања, за партију број 5.
и предлаже наручиоцу избор за доделу уговора.
.
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ПАРТИЈА 6:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Сеча, израда и привлачење и изношење дрвних
сортимената у ШУ"Прибој", гј"Јаворје",одељење 35,
септембар-децембар
6.715.787,00
РСД

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

6.715.787,00

РСД

8.058.944,40

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда: 1.
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања, мбр 55744025

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 који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Елементи китеријума

Понуђена цена без ПДВ-а
Назив понуђача

1.

СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања,

6.715.787,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања, за партију број 6.
и предлаже наручиоцу избор за доделу уговора.
.
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ПАРТИЈА 7:

1) Подаци о јавној набавци:
Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у
ШУ"Прибој", гј"Гола брда-Понор", одељење 9, августоктобар

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.071.355,00

РСД

1.071.355,00

РСД

1.285.626,00

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда: 1.
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања, мбр 55744025

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 који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Елементи китеријума

Понуђена цена без ПДВ-а
Назив понуђача

1.

СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања,

1.071.355,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања, за партију број 7.
и предлаже наручиоцу избор за доделу уговора.
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ПАРТИЈА 8:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у
ШУ"Прибој", гј"Лиса стена-Гусиње", одељење 13,
септембар-новембар
861.153,00

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

РСД

861.153,00

РСД

1.033.383,60

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда: 1 .
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања, мбр 55744025

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 који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Елементи китеријума
1.

Понуђена цена без ПДВ-а

Назив понуђача
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања,

861.153,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања, за партију број 8.
и предлаже наручиоцу избор за доделу уговора.
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ПАРТИЈА 10:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у
ШУ"Прибој", гј"Ожаљ-Рештево", одељење 20, августоктобар

Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
1.263.548,00
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

РСД

1.253.048,00

РСД

1.503.657,60

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда: 2.
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

АТП и СЗР „ОЖАЉ“Пријепоље, Пионирска, 55502404
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања, мбр 55744025

2

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
АТП и СЗР „ОЖАЉ“Пријепоље, Понуда је неприхватљива - Потврде МУП-а и
73/2020-3-1
судова, Уверење Пореске управе Министарства
Пионирска,
финансија и Уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио доспеле порезе и
доприносе

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена .
Понуђачи који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Елементи китеријума

Понуђена цена без ПДВ-а
Назив понуђача

1
2

АТП и СЗР „ОЖАЉ“Пријепоље, Пионирска,
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања,

1.254.470,00
1.253.048,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача
СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања, за партију број 10.
и предлаже наручиоцу избор за доделу уговора.
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ПАРТИЈА 11:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у
ШУ"Прибој", гј"Црни Врх-ЛЈесковац", одељење 73,
октобар-новембар

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

888.408,00

РСД

845.450,00

РСД

1.014.540,00

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда: 3.
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши, м.бр 628977031

2

Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши, м. бр.64078461

3

СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања, мбр 55744025

3) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је
понуда заведена
73/2020-3-4
72/2020-3-10

Подносилац понуде

Разлози за одбијање понуде

ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“,
Рутоши,
СПТР ТЕРМО-ТРАНС ,
Прибој, Прибојска Бања,

Понуда је неприхватљива : Укпан износ понуде већи је од
процењене вредности јавне набавке Понуда је неприхватљива : Укпан износ понуде већи је од
процењене вредности јавне набавке, Недостаје средство
финансиског обезбеђења.

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена .
Понуђачи који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Елементи китеријума
Понуђена цена без ПДВ-а
Назив понуђача
1.

ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши, м.бр 628977031

914.000,00

2

Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши,

845.450,00

3

СПТР ТЕРМО-ТРАНС , Прибој, Прибојска Бања,

888.865,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача
Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши, за партију број 11.
и предлаже наручиоцу избор за доделу уговора.
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ПАРТИЈА 12:
1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у
ШУ"Нова Варош", гј"Босање", одељење 27, јул-август

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

834.556,00

РСД

750.000,000

РСД

Није у ПДВ-у

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда: 1.
Р.б.
1

Назив/име понуђача, адреса, матични број
Васо Матијевић пр, Сеча и обрада дрвета, Нова Варош, Вилови бб. Мат.бр: 65232804

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

-

-

4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена .
Понуђачи који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Елементи китеријума
Понуђена цена без ПДВ-а
1

Назив понуђача
Васо Матијевић пр, Сеча и обрада дрвета, Нова Варош,
Вилови бб.

750.600,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача
Васо Матијевић пр, Сеча и обрада дрвета, Нова Варош, Вилови бб, за партију број 12.
и предлаже наручиоцу избор за доделу уговора.
.
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ПАРТИЈА 19:
1) Подаци о јавној набавци:
Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у
ШУ"Нова Варош", гј"Вучја-Козомр-Вран",одељење
29, септембр-новембар

Предмет јавне набавке
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)
Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-ом)

1.642.032,00

РСД

1.638.000,00

РСД

1.965.600,00

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда: 2 .
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши, м.бр 628977031

2

Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши, м. бр.64078461

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 који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Елементи китеријума

Понуђена цена без ПДВ-а

1.

Назив понуђача
ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши,

1.638.000,00

2.

Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши,

1.813.600,00

5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:
Комисија, после стручне оцене понуда констатује да је прихватљива понуда понуђача
ЗГР и РЗВД „ТРАГ МК“, Рутоши, за партију број 19.
и предлаже наручиоцу избор за доделу уговора
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ПАРТИЈА 20 :

1) Подаци о јавној набавци:
Предмет јавне набавке

Сеча, израда и привлачење дрвних сортимената у
ШУ"Нова Варош", гј"Црни врх-Гола брда", одељење
9, јул-септембар

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

1.496.880,00

РСД

1.496.000,00

РСД

1.795.200,00

РСД

Напомена: Уговор се склапа до нивоа процењене вредности: НЕ
2) Укупан број поднетих понуда: 2 .
Р.б.

Назив/име понуђача, адреса, матични број

1

РУДШ „ЛКТ ПЛУС“, Драглоица, Нова Варош , 62599871

2

Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши, м. бр.64078461

) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање:
Број под којим је
Подносилац понуде
Разлози за одбијање понуде
понуда заведена
4) Критеријум за оцењивање понуде је: најнижа понуђена цена .
Понуђачи који су доставили следеће понуде (уносе се подаци и за одбијене понуде):
Елементи китеријума
Понуђена цена без ПДВ-а
Назив понуђача
1

РУДШ „ЛКТ ПЛУС“, Драглоица, Нова Варош , 62599871

2

Никола Маријановић ПР СиИДС,НоваВарош, Рутоши, м.
бр.64078461

1.496.000,00
1.496.000,00

Након прегледа и оцене примљених понуда Комисија за јавну набавку је утврдила да су оба понуђача
доставили прихватљиве и одговарајуће понуде као да су Понуђачи понудили исту цену,1.496.000,00 без
ПДВ-а.
Према критеријуму за доделу уговора , Конкурсна документација – страна 19, а на основу Члана 85.
Закона о јавним набавкама, Наручилац ће доделити уговор применом критеријума најнижа понуђена
цена.
Уколико две или више понуда које су прихватљиве и имају једнаке понуђене цене које су ниже од
понуђених цена осталих понуђача, избор понуђача којем ће бити додељен уговор ће се извршити жребом
(извлачењем из „шешира“).
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