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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. 01–150 од З1.О1.2О2О.год. и члана 55.Статута Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме – Гоч"Врњачка Бања, директор Јавног предузећа"Шуме– Гоч" Врњачка Бања (Наручиоц), доноси:
ЈЗВНО предузеће З ЗЗДОВЗЊВ ЗВШТИТНИМО Д Л У К У '“У'Јт'г ст црте “ШУРЈЊГОШ

Бројдцду ·о додели уговора & М,
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У јавној набавци услуге у експлоатацији шума "Услуга изношења огревног дрветасамарицом"ЈНМВ бр. 4/2020, бира се као најповољнија понуда понуђача ћурађ Воћкић

предузетник изношење огревног дрвета унутар шуме "ВО'БКИ'Рт" Гоч, ул. Рашовка бб, ВрњачкаБања, број број 1/2020 од 27.01.2О2О.године, а чија је понуда заведена код наручиоца подбројем 01-128 од 28.01.2О2О.године са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговоразакључити Уговор о јавној набавци предметне услуге.

Образложење,

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 01–84
од 22.01.2020.године. и Решења о образовању комисије број 01-85 од 22.01.2020.год.,
спроведен је поступак јавне набавке мале вредности, у коме је комисија након отварањапонуда саставила писани Извештај о стручној оцени понуда бр. 01-150 од 31.01.202О.год и истидоставила директору Наручиоца. Предметни Извештај садржи следеће податке:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

1. Назив наручиоца: Јавно преузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање
„Шуме — Гоч" Врњачка Бања
Адреса Наручиоца: Врњачка Бања , ул.Жике Ваљаревића бр.1
Редни број набавке: 1.2.2/2О2О., интерни број 4/2020
Предмет ЈН је набавка услуга и то: “Услуга изношења огревног дрвета самарицом",ОРН: 77211000
Врста поступка Јавне набавке: Јавна набавка мале вредности,
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 2020. годину подбројем 1.2.2, интерни број поступка: 4/2020. Набавка се спроводи ради обављања
редовних активности у предузећу. Процена количине је извршена на основу анализепотреба предузећа.
Процењена вредностјавне набавке: 2.592.ООО,ОО динара без урачунатогПДВ-а,
Критеријум за избор најповољније понуде: најнижа понуђена цена
Предметна јавна набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности из разлогашто је укупна процењена вредност предметних добара на годишњем нивоу нижа од
вредности утврђене чланом 39. Закона о јавним набавкама, односно од 5.ООО.ООО,00
динара.У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама, Позив за достављање
понуда у поступку јавне набавке мале вредности 4/2020 је дана 22.01.2020.године,
објављен на Порталу јавних набавки.
Комисија је констатовала да је на адерсу наручиоца у року наведеном у јавном
позиву (благовремено) пристигла једна понуда и то :
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Ред.бр. Број под којим је Назив или шифра понуђача Датум пријема Час
понуда заведена понуде пријема понуде

01-128 'Бурађ Воћкић предузетник 28.01.2020. 12:15:00
"Воћкић" Гоч, Рашовка

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 30.01.2020.године са почетком у 12:30 часова, а окончан је истог
дана у 12:50 часова, и о истом је сачињен Записник о отварању понуда број 01-139 од
30.01.202О.год. Отварању понуда нису присуствовали овлашћени представници
понуђача. Записникје накнадно достављен понуђачима.

11. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА:

После отварања понуда Комисија је дана 31 .01 .2020.године извршила детаљан
преглед и стручну оцену приспелих понуда и утврдила следеће:

1. Благовремене понуде: Комисија је оценила да је понуда понуђача 'Бурађ Воћкић

предузетник изношење огревногдрвета унутар шуме “'ВО'ћКИћ" Гоч, ул. Рашовка бб,
Врњачка Бања, благовремена, с обзиром да је примљена од стране наручиоца у

року одређеном у позиву за подношење понуда.
Неблаговремене понуде: Није их било.
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена истих:
Нема одбијених понуда.

4. Одговарајуће и прихватљиве понуде:
1. Назив понуђача: Тзурађ Воћкић предузетник изношење огревног дрвета унутар
шуме “ВО'ћКИ'ћ“ Гоч, ул. Рашовка бб, Врњачка Бања

Број под којим је понуда заведена: 01–128 од 28.01.2020.године
Број под којим је понуда заведена код понуђача: 1/2020 од 27.01.2О2О.године
Услови плаћања: 45 дана
Рок важења понуде: 60 дана од отварања понуда
Рок извршења услуге: април 2021 .године
Укупна вредност понуде : 2.560.000,00 динара без урачунатогПДВ-а.
Напомена: Понуђач се не налази у систему ПДВ-а.

то

12. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

13. Мишљење комисије о разлозима који су узроковали подношење једне понуде
и предлог мера које треба предузети да се у наредним поступцима обезбеди
конкуренција у поступку:
Комисија је мишљења да је разлог за подношење једне понуде мањи обим услуга у
предметној јавној набавци и специфичност предметних услуга. С обзиром да је
генерално у питању мала количина за наведени период времена, те да се услуга
изводи сукцесивно и исту је могуће извести са 3 коња. С обзиром на наведено може
се извести закључак да понуђачима који нису са територије Општине Врњачка Бања
није у економском интересу да конкуришу и изводе предметну јавну набавку због
трошкова транспорта и смештаја неопходних самарица.

14. 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 је понуђач 'Бурађ Воћкић
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предузетник изношење огревног дрвета унутар шуме "ВОТчКИ'ћ" Гоч, ул. Рашовка бб,Врњачка Бања поднео благовремену, одговарајућу и прихватљиву понуду, Комисија
предлаже наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и закључење уговора о јавнојнабавци услуга Услуге у експлоатацији шума –"Изношење огревног дрвета самарицом"ЈНМВ 4/2020, са понуђачем ћурађ Воћкић предузетник изношење огревногдрвета унутар шуме “ВО'ћКИ'ћ" Гоч, ул. Рашовка бб, Врњачка Бања.

На основу напред изнетогдонета је Одлука као у диспозитиву.

Директор предузећа

Ивица Лазаревић, мастер инф шумарства

Доставити:
– Служби за јавне набавке,
– Понуђачу 'Бурађ Воћкић предузетник изношење огревног дрвета унутар шуме “ВОћКИТ–Н,

Гоч, ул. Рашовка бб, Врњачка Бања
– архиви.
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