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На основу члана 108. Закона о јавним
набавкама (((Сл. гласник РС», бр. 124/2012, 14/2015
и
68/2015), Извештаја комисије о стручној
оцени понуда бр. 01–727 од 22.05.2020.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:

0

О Д Л У К У

додели уговора

У

јавној набавци услуга: Услуге израде основе
газдовања шумама за Г.Ј. "Грачац" за
период 2021.-2030.године, редни број набавке: 1.2.5/2020.,
интерни број 10/2020, ОРН:
71242000, бира се као најповољнија понуде понуђача
"Форестинг" доо Београд, Борска 9ц,
Београд–Раковица, матични број: 21179523, која је
код наручиоца заведена под бројем 01-621
од 08.05.202О.године са којом ће се у
складу са прихваћеним моделом уговора закључити
Уговор о јавној набавци предметне услуге.

Образложење
На основу Одлуке о
покретању поступка јавне набавке бр. 01-534 од
08.04.2О2О.год. и Решења о образовању комисије
број 01–535 од 08.04.2О2О.год., спроведен је
поступак јавне набавке путем отвореног поступка, у коме
је комисија након отварања понуда, а
о чему је сачињен Записник број 01–622
од 08.05.202О.год, саставила писани Извештај о
стручној оцени понуда бр. 01–727 од 22.05.2020.год и
исти доставила директору Наручиоца.
Предметни Извештај садржи следеће податке:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О
1.

ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Назив наручиоца: Јавно преузеће за
газдовање заштитним шумама Врњачке Бање
Адреса Наручиоца: Врњачка Бања ул.Жике Ваљаревића бр.1
Редни број набавке: 1.2.5/2О2О., интерни број 10/2020
Предмет ЈН је набавка услуга и то: Услуге израде основе
газдовања шумама за Г.Ј.
"Грачац" за период 2021 .—2ОЗО.године
Врста поступка Јавне набавке: Отворени поступак,
Подаци о Јавној набавци из плана набавке: у Финансијском
плану Јавног предузећа
"Шуме-Гоч" под позицијом 7/9, а у Плану набавки
за 2020. годину под бројем 1.2.5,
интерни број поступка: 10/2020. Набавка се
спроводи
обављања редовних
активности у предузећу. Процена количине је извршена на ради
анализе потрошње у
основу
претходном периоду
„Шуме – Гоч“ Врњачка Бања

,

99°.»

Фел

99°“!

Процењена вредност јавне набавке:

8.500.ООО,ОО

без

урачунатог ПДВ–а
Критеријум за избор најповољније понуде: најнижадинара
понуђена цена
Комисија је констатовала да су на адрсу
наручиоца у року
позиву (благовремено) пристигле понуде два понуђача и то : наведеном у јавном
Јавно предузеће „Шуме ·

Гоч“ Врњачка
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којим

Датум пријема
понуде

Назив или шифра понуђача

под
је

Ред.бр. Број
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Банка

Час
прИЈема понуде

понуда

*

заведена
01-619
01-621

[

·

„Шума План“ доо Бања Лука
„Форестинг" доо Београд

[

08.05.2О2О.год.

11:45

]

08.05.2О2О.год.

11:55

ј

д

за предметну јавну набавку
Након рока за подношење понуда наведеног у јавном позиву
није пристигла ни једна понуда.
за достављање
Поступак отварања понуда је спроведен одмах по истеку рока
је истог
окончан
почетком у 12:30 часова, а
понуда, односно дана 08.05.2О2О.године са
01–622
од
број
Записник о отварању понуда
дана у 13:05 часова, и о истом је сачињен
понуђача.
овлашћени представници
08.05.2О2О.год. Отварању понуда су присуствовали
Записникје уручен присутним представницима понуђача.
10.

ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА:

11.

детаљан
После отварања понуда Комисија је дана 22.05.2020.године извршила
следеће:
и
преглед и стручну оцену приспелих понуда утврдила
понуђача "Шума план"
о
Благовремене понуде: Комисија је оценила да је понуда стране наручиоца у
примљена од
доо Бања Лука, благовремена, с обзиром да је Иста
је поднета самостално.
понуда.
року одређеном у позиву за подношење
О

о
0

"ФОРЕСТИНГ" доо Београд и
Комисија је оценила да је понуда групе понуђача
Београду, благовремена, с
Шумарског факултета Београд, Универзитета у
у позиву за
обзиром да је примљена од стране наручиоца у року одређеном
подношење понуда. Иста је поднета као заједничка понуда.

Неблаговремене понуде: Није их било.
и понуђена цена
Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање
истих:
под бројем 01–619
Понуда понуђача "Шума план" доо Бања Лука, која је заведена
под бројем 58–04/20
од 08.05.20120.године, а која је од стране понуђача заведена неодговарајућа јер
односно
од 29.04.202О.године је одбијена као неприхватљива,
који се тиче пословног и
услов
понуђач није доказао да испуњава додатни
за предметну јавну
кадровског капацитета У одељку 5. конкурсне документације,
у поступку
који
учествује
понуђач
набавку, у тачки 1. подтачка 1.2 наведено је да
поступку
у
учешће
за
предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове
јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
капацитетом:
Да понуђач располаже неопходним пословним и кадровским
1.

Референтна листа: Понуђач мора доказати да је

у претходних 2 (две) година

позива за подношење
(2018 и 2019), рачунајући од дана објављивања јавног
шумама који су
понуда, извршио најмање 5 услуга израде основа газдовања
од најмање
усвојени од стране надлежног министарства у укупној вредности
на
бити
урађене
10.000.000,00 динара. Основе газдовања шумама морају

Г
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принципу састојинске инвентуре.
2. Кадровски капацитет: Понуђач

мора имати у радном односу или по другом
основу радно ангажованих, на дан подношења понуда, најмање
три дипломирана
шумарска инжењера, од којих сваки мора имати положен
државним стручни испит
и лиценцу за обављање
стручних послова у шумарству.
Тачком 2. истог одељка дефинисано
је да Испуњеност
учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач додатних услова за
доказује достављањем
следећих доказа:
Неопходан пословни капацитет Доказ: понуђач
доставља референтне
извршених услуга које су предмет јавне набавке за претходне 2 (две) листе
године,
рачунајући од дана објављивања јавног позива за
подношење понуда, уз које се
достављају копије уговора и рачуна/окончаних ситуација за
референтној листи са спецификацијом извршених услуга или услуге наведене у
други доказ из којег
се недвосмислено може утврдити да су предметне
услуге извршене као и да су
планска документа усвојена од стране надлежног
министарства. Образац
референтне листе је саставни део ове конкурсне документације
(образац број
ХХ/).
:

Кадровски капацитет: Доказ: Изјава понуђача о
кадровским капацитетима, која је
саставни део конкурсне документације (печатом
оверена,потписана од стране
овлашћеног лица под пуном кривичном и материјалном
одговорношћуобразац
ХН!), којом потврђује да
располаже траженим кадровским капацитетом и Фотокопија М - Обрасца (само за лица запослена
на неодређено време),
Фотокопија Уговора о делу (само за ангажована лица)
Фотокопија дипломе за
сваког шумарског инжењера Фотокопија уверења о положеном
стручном испиту
,

,

за сваког шумарског инжењера Доказ о поседовању
лиценце за стручне послове
шумарству за сваког шумарског инжињера.
– Детаљним
прегледом понуде понуђача "Шума план" доо Бања Лука, која је
заведена под бројем 01–619 од 08.05.20120.године, а која је од стране понуђача
заведена под бројем 58-04/20 од 29.04.2020.године, установљено је
да је исти
уредно попунио и оверио Образац 15. конкурсне документације,
односно образац
Референтна листа, као и да је уз исти доставио копије уговора и рачуна/окончаних
ситуација за услуге наведене у референтној листи са спецификацијом
извршених
услуга или други доказ из којег се недвосмислено може утврдити
су предметне
да
услуге извршене као и да су планска документа усвојена од
стране надлежног
министарства. Међутим из истих се не може закључити да су основе
шумама урађене на принципу састојинске инвентуре, односно није газдовања
доставио ни
један документ или доказ на основу ког је то могуће
закључити, а конкурсном
документацијом је захтевано да основе газдовања шумама морају бити урађене
на принципу састојинске инвентуре.
Такође, детаљним прегледом понуде понуђача "Шума план"
доо Бања Лука, која
је заведена под бројем 01-619 од 08.05.2012О.године, а која је
од стране понуђача
заведена под бројем 58–04/20 од 29.04.202О.године, установљено је да је исти
уредно попунио и оверио Образац 13. конкурсне документације, односно образац
Изјава о кадровским капацитетима, а у који је унео имена и
презимена
лица, као и бројеве захтеваних лиценци. За прв три лица, односно лице Р.П.,седам
лице
С.Ж. и лице ЖМ. је дставио уговоре о дјелу, сви
закључењни 27.04.2О2О.године,
дипломе о високом образовању, уверења о положеном државном стручном
испиту
по програму за високо образовање и копије Лиценци
за обављањењ стручних
послова у газдовању шумама, чије је бројеве и навео у поменутом обрасцу 13. За
преостала четири лица, односно лице Д.К.Ј., Лице Д.Т., лице ДС. и лице Б.Тубић
доставио је уговое о раду на неодређено вријеме са припадајућим анексима и
дипломе о високом образовању чије је бројеве навео у напред
поменутом
обрасцу 13. Такође, понуђач је доставио и изјаву број 58/4–04/20 од 28.04.2020.
,

у
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Тек.рн.бр.

одговорношћу изјављује да је
године којом под пуном кривичном и материјалном
за обављање послова
предузеће „Шуме-План“ доо Бања Лука регистровано
о шумама републике
Закона
26.
у складу са чланом

Г

планирања у шумарству
послова планирања у
Србије, као и да доказ регистрације предузећа за обављање
обављање пројектантских радова у
шумарству служи Рјешење (лиценца) за
и водопривреде
шумарству, а које издаје Министарство пољопривреде, шумарстваи
Рјешење за
Републике Српске. Уз наведену изјаву понуђач је доставио
Министарство
издаје
које
а
обављање пројектантских радова у шумарству,
број 12.06.1-332пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске „Шуме–План“ доо
415/19 од 08.05.2019.године из ког се види да је утврђено да
Бања Лука испуњава услове за обављање пројектантских радова у шумарству:
газдовања
израда израда шумскопривредних основа, дугорочног програма
посебном
и
са
шума
шума
заштитних
подручја крша и елабората за проглашење
наменом, а у складу са прописима Републике Српске.
имати у радном односу
Конкурсном докуметацијом дефинисано да понуђач мора
најмање три
или по другом основу радно ангажованих, на дан подношења понуда,
положен државним
дипломирана шумарска инжењера, од којих сваки мора имати
Законом о
послова
у
шумарству.
стручни испит и лиценцу за обављање стручних
32/2013,
54/2009,
61/2005,
24/2005,
раду Републике Србије ("Сп. гласник РС", бр.
–
тумачење),
аутентично
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018
са одређеним лицем да
може
„Послодавац
1.
је:
199.
дефинисано
став
чланом
који су ван делатности послодавца, а
закључи уговор о делу, ради обављања послова
самостално
који имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари,
Из
посла.“
напред наведеног, као
извршење одређеног физичког или интелектуалног
и Рјешења за обављање
и изјаве понуђача број 58/4-04/20 од 28.04.2020. године
пројектантских радова у шумарству, а које је издало Министарство пољопривреде,
12.06.1–332-415/19 од
шумарства и водопривреде Републике Српске број
пројектантски
радови у
08.05.2019.године, неспорно је да је делатност понуђача
утврђено
да
је
шумарству. Увидом у достављене „уговоре о дјелу“ неспорно
наведена лица као пројектанти за послодовца обављати послове пројектовања,
„грачац“ за
односно Израде основе газдовања шумама за Газдинску јединицу
период 2021–2030.године.
На основу наведеног неспорно се намеће закључак да је понуђач као послодавац
који су у
са наведеним лицима закључио уговор о делу ради обављања послова
1.
о
Закона
199.
став
члана
његовој делатности, односно супротно одредбама
и
не
могу
раду Републике Србије, па су исти као такви неприхватљивиима у
радном
представљати доказ о испуњености додтног услова да понуђач
понуда,
подношења
на
дан
ангажованих,
односу или по другом основу радно
имати
најмање три дипломирана шумарска инжењера, од којих сваки мора
у
послова
обављање
стручних
и
за
лиценцу
положен државним стручни испит
13.
документације
конкурсне
шумарству. За остала лица наведена у обрасцу
за обављање стручних
поседују
лиценцу
исти
понуђач није доставио доказе да
већ само дипломе о
копију
лиценце,
исте
достваио
послова у шумарству нити је за
1З.
стеченом високом образовању чије је бројеве унео у образац
није доставио
понуђач
и
на
чињеницу да
С обзиром на напред наведено, као
састојинске
на
принципу
доказе да су основе наведене као референтне урађене
по другом
или
инвентуре и да није доставио доказе да поседује у радном односу
дипломирана
основу радно ангажованих, на дан подношења понуда, најмање три
испит
шумарска инжењера, од којих сваки мора имати положен државним стручни
је понуду
и лиценцу за обављање стручних послова у шумарству, Комисија
понуде
Укупна
вредност
неодговарајућу.
оценила као неприхватљиву, односно
без
а,
односно
пдв–
5.480.493,87
динара
понуђача "Шума план" доо Бања Лука је
6.576.592,65 динара са пдв–ом
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕ'ћЕ

ЗА ГАЗДОВАЊЕ ЗАШТИТНИМ ШУМАМА
ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

“ШУМЕ – ГОЧ" ВРЊАЧКА БАЊА

ЖИКЕ ВАЊАРЕВИ'БА БР.1, 36210
ВРЊАЧКА БАЊА
ПИБ: 109621098, МАТ: 21211834

Тек.рн.бр. 170-0030029368000-91
о

“ЏпјСгеојт рапК" Банка

Одговарајуће и прихватљиве понуде:
1.

Комисија је оценила да је понуда
понуђача "Форестинг" доо Београд
благовремена, одговарајућа и прихватљива. Подаци из
понуде:

Назив понуђача: „Форестинг“ доо Београд
Начин на који је понуда поднета:
самостално
Број под којим је понуда заведена: 01-621
од 08.05.2О2О.године
Број под којим је понуђач завео понуду: 34/2020
од 05.05.202О.године
Услови плаћања: 45 дана
Рок важења понуде: Шана
Рок завршетка: 6 месеци
Вредност:

8.ЗОО.О14,91

9.960.017,89

динара без пдв– а
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
понуде, од којих је само једна благовремена, одговарајућа и
прихватљива понуда, Комисија
предлаже наручиоцу доношење одлуке о додели уговора и
закључење уговора о јавној
набавци услуга број 10/2020 и то: Услуге израде основе
газдовања шумама за Г.Ј. "Грачац"

период 2021.–2030.године са Понуђачем "Форестинг" доо Београд

за

.

На основу напред изнетог донета је Одлука
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове Одлуке може се поднети захтев за
заштиту права у року од 10 дана од дана
објављивања исте на Порталу јавних набавки.
Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се доставља
Републичкој комисија за заштиту права понуђача
у поступцима авних набавки.
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Ивица Лазаревић, мастефн'ж. шумарства
К

Доставити:
—
Служби за јавне набавке 2х
—
архиви.
Јавно предузеће „Шуме –
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