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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (((Сл. гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015 и68/2015), Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр. 01–901 од 09.05.2019.год. и члана 55.Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме – Гоч"Врњачка Бања, директор Јавног предузећа"Шуме— Гоч" Врњачкаађдњашјџаручиоц),доноси:
чање згзтчтчим

о д л У к у
д згд-%%Зн–ЗЗДо д0дели уговора »:Ди &, к–А'Б „3192?

У јавној набавци услуге у експлоатацији шума Услуге у експлоатацији шума –"Сеча ипревоз дрвних сортимената унутар шуме, по партијама: Партија 1.: Г.Ј. "Врњачка Бања",Партија 2.: Г.Ј. "Гоч - Станишинци", Партија З.: Г.Ј. "Гоч–Селиште", Партија 4.: Г.Ј. "Грачац“,редни број набавке: 1.2.1/2О19., интерни број 1/2019, ОРН: 77211000, обликована по партијама1-4 и то:
Партија 1.: Г.Ј. "Врњачка Бања"
Партија 2.: Г.Ј. "Гоч–Станишинци"“,
Партија З.: Г.Ј. "Гоч–Селиште"
Партија 4.: Г.Ј. "Грачац"“

1. За партију број 1: Газдинска јединица "Врњачка Бања", бира се понуда понуђача СУР „Јела –Гоч“, Шеровић Миломир предузетник, Станишинци, Врњачка Бања број 5/2019 од17.04.2019.године, која је код наручиоца заведена под бројем 01-766 од 18.04.2019.године сакојим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавципредметне услуге.

2. За партију број 1: Газдинска јединица „Гоч–Селиште“, бира се понуда понуђача СУР „Јела –Гоч“, Шеровић Миломир предузетник, Станишинци, Врњачка Бања број 6/2019 од17.04.2019.године, која је код наручиоца заведена под бројем 01–766 од 18.04.2019.године сакојим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавципредметне услуге.

3. За партију број 3: Газдинска јединица „Гоч–Станишинци“, бира се понуда понуђача СУР „Јела– Гоч“, Шеровић Миломир предузетник, Станишинци, Врњачка Бања број 7/2019 од17.04.2019.године, која је код наручиоца заведена под бројем 01—766 од 18.04.2019.године са

4. За партију број 4: Газдинска јединица „Грачац“, бира се понуда понуђача Радња за услуге ушумарству, сеча, извлачење, транспорт дрвета и трговина„Браћа Кљајић" Ново Село, ВрњачкаБања број 01/2019 од 18.04.2019.године, која је код наручиоца заведена под бројем 01-763 од

Образложење,
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 01-373 од08.03.2019.год. и Решења о образовању комисије број 01–376 од 08.03.2019.год., спроведен јепоступак јавне набавке путем отвореног поступка, у коме је комисија након отварања понудасаставила писани Извештај о стручној оцени понуда бр. 01-913 од О9.05.2О19.год и истидоставила директору Наручиоца. Предметни Извештај садржи следеће податке:

|← Јавно предузеће „Шуме – Гоч“ Врњачка Бања, тел.: 036/611-041, е–маил: јрзите9ос©9тај|сот *,
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив наручиоца: Јавно преузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање

„Шуме – Гоч" Врњачка Бања
2. Адреса Наручиоца: Врњачка Бања , уп.Жике Ваљаревића бр.1
З. Редни број набавке: 1.2.1/2019., интерни број 1/2019

4. Предмет ЈН је набавка услуга и то: Услуге у експлоатацији шума -"Сеча и превоз

дрвних сортимената унутар шуме", ОРН: 77211000, обликована
по партијама 1-4 и то:

Партија 1.: Г.Ј. "Врњачка Бања"
Партија 2.: Г.Ј. "Гоч–Станишинци"“,
Партија 3.: Г.Ј. "Гоч–Селиште"
Партија 4.: Г.Ј. "Грачац"“

5. Врста поступка Јавне набавке: Отворени поступак,
6. Подаци о Јавној набавци из плана набавке: у Финансијском плану Јавног предузећа

"Шуме–Гоч" Врњачка Бања под позицијом 3/1, а у Плану набавки за 2019. годину под

бројем 1.2.1, интерни број поступка 1/2019. Набавка се спроводи ради обављања

редовних активности у предузећу. Процена количине је извршена на основу анализе

потрошње у претходном периоду
7. Процењена вредност јавне набавке: 9.393.000,00 динара без урачунатог ПДВ–а,

односно по партијама:
Партија 1.: Г.Ј. "Врњачка Бања": 835.500,00 без урачунатог ПДВ–а
Партија 2.: Г.Ј. "Гоч–Станишинци": 441 .000,00 без урачунатогПДВ–а
Партија З.: Г.Ј. "Гоч-Селиште": 2.185.500,00 без урачунатогПДВ–а
Партија 4.: Г.Ј. "Грачац": 5.391 .000,00 без урачунатогПДВ-а

8. Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена

9. Комисија је констатовала да су на адрсу наручиоца у року наведеном у јавном

позиву (благовремено) пристигле понуде два понуђача и то :

Ред.бр. Број под Назив ипи шифра понуђача Датум Час Партије

којим је пријема пријема

понуда понуде понуде

заведена
1 01-763 „Браћа Кљајић" Ново Село 18.04.2019. 11:00 4

2 01–766 СУР „Јела-Гоч“ Станишинци 18.04.2019. 11:30 1,2,Џ

Након рока за подношење понуда наведеног у јавном позиву за предметну јавну набавку

није пристигла ни једна понуда.

10. Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока за достављање
понуда, односно дана 18.04.2019.године са почетком у 12:00 часова, а окончан је истог

дана у 13:00 часова, и о истом је сачињен Записник о отварању понуда број 01–770 од

18.04.2019.год. Отварању понуда су присуствовали овлашћени представници понуђача.

Записник је достављен понуђачима.
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11. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА:

После отварања понуда Комисија је дана 09.05.2019.године извршила детаљанпреглед и стручну оцену приспелих понуда и утврдила следеће:
о Благовремене понуде:
О Комисија је оценила да је понуда понуђача Иван Кљајић предузетник Радња зауслуге у шумарству, сеча, извлачење, транспорт дрвета и трговина „Браћа Кљајић“Ново Село, Врњачка Бања, благовремена, с обзиром да је примљена од страненаручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда. Иста је поднета зачетврту партију :Газдинска јединица „Грачац“, сеча дрвних сортимената.Комисија је оценила да је понуда понуђача СУР „Јела - Гоч“ Станишинци, ВрњачкаБања, благовремена, с обзиром да је примљена од стране наручиоца у рокуодређеном у позиву за подношење понуда. Иста је поднета за прву, другу и трећупартију, односно за : Г.Ј. "Врњачка Бања", Партија 2.: Г.Ј. "Гоч-Станишинци" иПартија З.: Г.Ј. "Гоч–Селиште"
о Неблаговремене понуде: Није их било.
0 Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена ценаистих:

Нема понуда које су одбијене.
о Одговарајуће и прихватљиве понуде:

1. Комисија је оценила да је понуда понађача Радња за услуге у шумарству, сеча,извлачење, транспорт дрвета и трговина „Браћа Кљајић“ Ново Село, ВрњачкаБања, благовремена, одговарајућа и прихватљива. Подаци из понуде:Понуда понуђача Радња за услуге у шумарству, сеча, извлачење, транспортдрвета и трговина„Браћа Кљајић“ Ново Село, Врњачка Бања која је код наручиоцазаведена под бројем 01-763 од 18.04.2019.године је поднета за четврту партију:Газдинска јединица „Гоч-Станишинци“, а понуда заведена од стране понуђача подбројем 01/2019 од 18.04.2019.године.
Начин на који је понуда поднета: Самостално
Партија/е за коју се поноси понуда: Партија 4: ГЈ "Грачац"Број под којим је понуда заведена:01-763 од 18.04.2019.год.Број под којим је понуђач завео понуду: 01/2019 од 18.04.2019.год.Услови плаћања: &5_ дана од дана испостављања фактуреРок важења понуде:Шдана од дана отварања понудаРок испоруке добара: до априла 2О2О.године
Вредност: Партија: 4 : 5.911.500,ОО динара без пдв– а

Понуђач се не налази у систему ПДВ-а
2. Комисија је оценила да је понуда понађача СУР „Јела – Гоч“, ШеровићМиломир предузетник, Станишинци, Врњачка Бања, благовремена, одговарајућа иприхватљива. Подаци из понуде:

Понуда понуђача СУР „Јела — Гоч“, Шеровић Миломир предузетник,Станишинци, Врњачка Бања која је код наручиоца заведена под бројем 01–766 од18.04.2019.године је поднета за прву, другу и трећу партију, односно за : Г.Ј."Врњачка Бања", Партија 2.: Г.Ј. "Гоч–Станишинци" и Партија З.: Г.Ј. "Гоч-Селиште".Начин на који је понуда поднета: Самостално
[_ Јавно предузеће „Шуме – Гоч" Врњачка Бања, тел.: 036/611–041, е–маил: јрзите90с©9тај|.сот ?
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Партија/е за коју се поноси понуда: Партија 1.: Г.Ј. "Врњачка Бања", Партија

2.: Г.Ј. "Гоч–Станишинци"“ и Партија З.: Г.Ј. "Гоч-Селиште"

Број под којим је понуда заведена: 01-766 од 18.04.2019.године
Број под којим је понуђач завео понуду:
- Партија 1.: Г.Ј. "Врњачка Бања" - 5/2019 од 17.04.2019.године
- Партија 2.: Г.Ј. "Гоч-Станишинци" – 6/2019 од 17.04.2019.године
– Партија З.: Г.Ј. "Гоч—Селиште" - 7/2019 од 17.04.2019..године
Услови плаћања: Шана од дана испостављања фактуре
Рок важења понуде: Ш дана од дана отварања понуда
Рок испоруке добара: До априла 2О2О.године
Вредност :

Партија: 1 : 828.250,ОО динара без пдв- а
993.9ОО,ОО динара са пдв-ом

Партија: 2 : 439.500 динара без пдв– а
527.400,00 динара са пдв-ом

Партија: 3 : 2.169.250,ОО динара без пдв- а
2.603.1ОО,ОО динара са пдв-ом

12. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

13. Предлог комисије за јавну набавку:
У складу са стручном оценом понуде и напред наведеним чињеницама, узевши у

обзир да је критеријум за доделу уговора најнижа понуђена цена и да су поднете две

благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде, при чему је за сваку партију

поднета по само једна понуда, Комисија предлаже наручиоцу доношење одлуке о

додели уговора и закључење уговора о јавној набавци услуга Услуге у експлоатацији

шума –"Сеча и привлачења дрвних сортимената", обликована по партијама 1–2 и то:

- за Партију 1.: Газдинска јединица Г.Ј. "Врњачка Бања" са понуђачем СУР „Јела –
Гоч“, Шеровић Миломир предузетник, Станишинци, Врњачка Бања.
- за Партију 2.: Газдинска јединица „Гоч–Станишинци" са понуђачем СУР „Јела –

Гоч“, Шеровић Миломир предузетник, Станишинци, Врњачка Бања.
– за Партију З.: Газдинска јединица "Гоч-Селиште" са понуђачем СУР „Јела – Гоч“,

Шеровић Миломир предузетник, Станишинци, Врњачка Бања.
– за Партију 4.: Газдинска јединица „Грачац“ са понуђачем Радња за услуге у шумарству,

сеча, извлачење, транспорт дрвета и трговина „Браћа Кљајић“ Ново Село, Врњачка

Бања

На основу напред изнетог донета је Одлука као у диспозитиву.
Директор предузећа

Ј Њ „%
хх'д, (,

ИвицаПазаревић, мастер инж. шумарства

Доставити:
– Служби за јавне набавке,
– Понуђачу Радња за услуге у шумарству, сеча, извлачење, транспорт дрвета и

трговина„Браћа Кљајић" Ново Село, Врњачка Бања
– Понуђачу СУР „Јела – Гоч“, Шеровић Миломир предузетник, Станишинци, Врњачка

Бања.
– архиви.
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