ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Ј.П. Национални парк Копаоник

Адреса наручиоца:

36354 Копаоник

Интернет страница наручиоца:

www.npkopaonik.com

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 1. ГЈ Брзећка Река 77 и 106 сеча и привлачење дрвних сортимената, услуге
експлоатације дрва - 77211100, услуге сече дрвећа-77211400.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

938.300

1 ( једна )

Број примљених понуда:

- Највиша

1.108.900

- Најнижа

1.108.900

- Највиша

1.108.900

- Најнижа

1.108.900

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.02.2019

Датум закључења уговора:

18.02.2019

Основни подаци о добављачу:
УР " КУБИК " Крива Река, матични број: 61190155, ПИБ: 106677299, шифра делатности: 0220,
предузетник Николић Драган

Период важења уговора:

30 дана од дана потписивања уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
Неблаговремена објава због обимности посла.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Ј.П. Национални парк Копаоник

Адреса наручиоца:

36354 Копаоник

Интернет страница наручиоца:

www.npkopaonik.com

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 2. Брзећка Река 107 и 108, сеча и привлачење дрвних сортимената, услуге
експлоатације дрва - 77211100, услуге сече дрвећа-77211400.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

1.139.600

1 ( један )

Број примљених понуда:

- Највиша

1.139.600

- Најнижа

1.139.600

- Највиша

1.139.600

- Најнижа

1.139.600

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.02.2019

Датум закључења уговора:

18.02.2019.

Основни подаци о добављачу:
УР " Горштак" Старци, Александровац матични број: 62385197, ПИБ: 106941369, шифра
делатности: 0210, предузетник Ђорђевић Војкан

Период важења уговора:

30 дана од дана потписивања уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:
Неблаговремена објава због обима посла.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Ј.П. Национални парк Копаоник

Адреса наручиоца:

36354 Копаоник

Интернет страница наручиоца:

www.npkopaonik.com

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 3. ГЈ Барска Река 66 и ГЈ Гобељска Река 37 и 54, сеча и привлачење дрвних
сортимената, услуге експлоатације дрва - 77211100, услуге сече дрвећа-77211400.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

1.659.862

4 ( четири )

Број примљених понуда:

- Највиша

2.048.850

- Најнижа

1.659.862

- Највиша

1.773.315

- Најнижа

1.659.862

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.02.2019

Датум закључења уговора:

18.02.2019.

Основни подаци о добављачу:
АУТР Стефан Гвозденовић, Јошаничка Бања, матични број: 65100576, ПИБ: 110965037,
шифра делатности: 4941, предузетник Гвозденовић Стефан

Период важења уговора:

30 дана од дана потписивања уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Ј.П. Национални парк Копаоник

Адреса наручиоца:

36354 Копаоник

Интернет страница наручиоца:

www.npkopaonik.com

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 4. ГЈ Барска Река 40 и ГЈ Гобељска Река 25, 36 и 50, сеча и привлачење дрвних
сортимената, услуге експлоатације дрва - 77211100, услуге сече дрвећа-77211400.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

1.659.600

2( две )

Број примљених понуда:

- Највиша

1.917.740

- Најнижа

1.659.600

- Највиша

1.659.600

- Најнижа

1.659.600

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.02.2019

Датум закључења уговора:

18.02.2019.

Основни подаци о добављачу:
СЗР Вујда, Јошаничка Бања, матични број: 56704051, ПИБ: 103973949 шифра делатности:
0210, предузетник Милинко Бекчић

Период важења уговора:

30 дана од дана потписивања уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Ј.П. Национални парк Копаоник

Адреса наручиоца:

36354 Копаоник

Интернет страница наручиоца:

www.npkopaonik.com

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 5. ГЈ Барска Река 41 и 65 и Гобељска Река 55 сеча и привлачење дрвних
сортимената, услуге експлоатације дрва - 77211100, услуге сече дрвећа-77211400.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

1.612.940

4 ( четири)

Број примљених понуда:

- Највиша

1.929.930

- Најнижа

1.612.940

- Највиша

1.815.260

- Најнижа

1.612.940

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.02.2019

Датум закључења уговора:

18.02.2019.

Основни подаци о добављачу:
СЗР Срђан Гвозденовић, Јошаничка Бања, матични број: 56703454, ПИБ: 103770999 шифра
делатности: 0210, предузетник Гвозденовић Срђан

Период важења уговора:

30 дана од дана потписивања уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Ј.П. Национални парк Копаоник

Адреса наручиоца:

36354 Копаоник

Интернет страница наручиоца:

www.npkopaonik.com

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 6. ГЈ Барска Река 50 Гобељска Река 35 и 115 , сеча и привлачење дрвних
сортимената, услуге експлоатације дрва - 77211100, услуге сече дрвећа-77211400.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

1.662.430

2( две)

Број примљених понуда:

- Највиша

1.878.965

- Најнижа

1.662.430

- Највиша

1.662.430

- Најнижа

1.662.430

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.02.2019

Датум закључења уговора:

18.02.2019.

Основни подаци о добављачу:
СЗР Вујда , Раковац, Јошаничка Бања матични број: 56704051, ПИБ: 103973949, шифра
делатности: 0210, предузетник Бекчић Милинко

Период важења уговора:

30 дана од дана потписивања уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Ј.П. Национални парк Копаоник

Адреса наручиоца:

36354 Копаоник

Интернет страница наручиоца:

www.npkopaonik.com

Врста наручиоца:

Државна јавна предузећа

Врста предмета:

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Партија 7. ГЈ Гобељска Река 24 и 114 сеча и привлачење дрвних сортимената, услуге
експлоатације дрва - 77211100, услуге сече дрвећа-77211400.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

1.141.861

43( три )

Број примљених понуда:

- Највиша

1.307.810

- Најнижа

1.141.861

- Највиша

1.307.810

- Најнижа

1.141.861

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Датум доношења одлуке о додели уговора: 01.02.2019

Датум закључења уговора:

18.02.2019.

Основни подаци о добављачу:
Аутопревозник Гвозденовић Миломир, Јошаничка Бања, Рашка, матични број: 51105311,
ПИБ: 101276328, шифра делатности: 4941, предузетник Гвозденовић Миломир

Период важења уговора:

30 дана од дана потписивања уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

