


Врање. За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана 
15.06.2020.године  на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца www.srbijasume.rs за 
отворени поступак јавне услуга на пословима гајења шума за ШГ“Врање“Врање за 2020.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. 141/2020-5 од 13.07.2020. године, Комисија за јавне набавке 
је констатовала следеће: 
 
 
1) Врста предмета јавне набавке: 
 

Добра  
Услуге X 
Радови         

2) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

ПЛАН ЈАВНЕ  ЗА 2020. ГОДИНУ – 
НАБАВКА  УСЛУГА НА 
ПОСЛОВИМА ГАЈЕЊА ШУМА за 
потребе ШГ „Врање“ Врање 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

10.366.780,00 РСД 

 

ПАРТИЈА 1 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу  шума у ШУ 
Бујановац,ГЈ Карпина 34/е, ШУ Врање, 
ГЈ Трговиште 70/ц, ШУ Владичин Хан, 
ГЈ Кукавица 1, 81/а, ГЈ Кукавица 2, 22/х 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
1.012.540,00 РСД 



Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.004.983,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 1.205.980,20 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1 (једна) 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 

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 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 1.004.983,50 РСД 

 
 
 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 1 

 

ПАРТИЈА 2 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу  шума у ШУ 
Босилеград,ГЈ Клисура 4/а, 5,а 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 



Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
1.672.080,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.665.809,70 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 1.998.971,64 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ПР“FAGUS“ Сурдулица, ул. Војводе Мишића бр.13/4, 6335915 

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 ПР“FAGUS“ Сурдулица, ул. Војводе Мишића бр.13/4, 6335915 1.665.809,70 РСД 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача ПР“FAGUS“ Сурдулица, ул. Војводе Мишића бр.13/4, 6335915, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАРТИЈА 3 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 

Услуге на гајењу  шума у ШУ 
Босилеград,ГЈ Клисура 61/б, ГЈ Божица 
37/б 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
411.620,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 411.620,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 493.944,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ПР“FAGUS“ Сурдулица, ул. Војводе Мишића бр.13/4, 6335915 

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 ПР“FAGUS“ Сурдулица, ул. Војводе Мишића бр.13/4, 6335915 411.620,00 РСД 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача ПР“FAGUS“ Сурдулица, ул. Војводе Мишића бр.13/4, 6335915, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 3 
 



ПАРТИЈА 4 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу  шума у ШУ 
Босилеград,ГЈ Божица 38/а, 39/б 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
342.100,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 342.100,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 410.520,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ПР“FAGUS“ Сурдулица, ул. Војводе Мишића бр.13/4, 6335915 

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 ПР“FAGUS“ Сурдулица, ул. Војводе Мишића бр.13/4, 6335915 342.100,00 РСД 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача ПР“FAGUS“ Сурдулица, ул. Војводе Мишића бр.13/4, 6335915, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 4 
 



ПАРТИЈА 5 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу  шума у ШУ 
Бујановац,ГЈ Карпина 18/а, 19а 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
632.500,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 629.337,50 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 755.205,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 

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 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 629.337,50  РСД 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 5 
 



ПАРТИЈА 6 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу  шума у ШУ 
Бујановац,ГЈ Зарбинска река 68/д 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
378.880,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 377.088,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 452.505,60 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 

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 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 2.950.729,10 РСД 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 6 
 
 



 

ПАРТИЈА 7 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу  шума у ШУ 
Сурдулица,ГЈ Врла 4/а, 4/б 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

253.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 249.550,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 299.460,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 

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 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 249.550,00 РСД 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 7 
 



 

ПАРТИЈА 8 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу  шума у ШУ 
Сурдулица,ГЈ Врла 7г, 53/1 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

854.900,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 851.284,30 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 1.021.541,16 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 

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 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 851.284,30 РСД 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 8 
 



ПАРТИЈА 9 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу  шума у ШУ 
Бујановац,ГЈ Прешево 129/а, 66/и 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
600.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 597.600,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 717.120,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 

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 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 597.600,00 РСД 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 9 
 
 



 

ПАРТИЈА 10 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу  шума у ШУ Врање,ГЈ 
Трговиште 24/а 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 

1.793.280,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.789.917,60 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 2.147.901,12 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 

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 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 1.789.917,60 РСД 

 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 10 
 
 



ПАРТИЈА 11 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу  шума у ШУ Владичин 
Хан,ГЈ Јужна Морава 2/2 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
314.880,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 313.896,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 376.675,20 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 

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 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 313.896,00 РСД 

 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 11 
 
 
 



ПАРТИЈА 12 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке Услуге на гајењу  шума у ШУ Врање 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
1.100.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 1.090.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 1.308.000,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 

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 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 1.090.000,00 РСД 

 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 12 
 
 
 



ПАРТИЈА 13 

1) Подаци о јавној набавци: 

Предмет јавне набавке 
Услуге на гајењу  шума у ШУ Владичин 
Хан 

Редни број из плана јавне набавке 1.2.20 

Редни број јавне набавке 141/2020 

План инвестиција и трошкова-група 914 

Процењена вредност јавне набавке  

(без ПДВ-а) 
1.001.000,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (без ПДВ-а) 991.900,00 РСД 

Уговорена вредност јавне набавке (са ПДВ-а) 1.190.280,00 РСД 

Напомена:  Уговор се склапа до нивоа процењене вредности:  НЕ 

2) Укупан број поднетих понуда: 1(једна) 

Р.б. Назив/име понуђача, адреса, матични број 

1 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 

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 ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232 991.900,00 РСД 

 
 
 5) Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија: 
 
Комисија, после стручне оцене понуда констатује следеће: 
да је понуда понуђача ПР „Foresta verde“, Ниш, ул. Студеничка бр.58ж/20, 65739232, ПРИХВАТЉИВА 

и предлаже Наручиоцу избор за  партију број 13 

6) ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно образложење – начин на који 




