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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ
„ДРВЕТА НА ПАЊУ“

ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица
Змајев трг број 1
ОГЛАШАВА
Продају „дрвета на пању“ јавним прикупљањем понуда
Позивају се сва заинтересована правна лица да доставе понуду за куповину „дрвета
на пању“, у шуми Газдинске јединице 3811 „Гвоздењак-Лице“, којом газдује ЈП
„Национални парк Фрушка гора“.
Дрво на пању продаје се у оквиру реализације плана сеча обнављања за ГЈ 3811
„Гвоздењак-Лице“ за 2016-ту годину, а према важећој Посебној основи газдовања шумама
за ову ГЈ.
Сечу стабала може обављати само понуђач или правно лице које понуђач ангажује,
ако су регистровани за услуге на коришћењу шума (сеча, извлачење и транспорт дрвета) и
технички и организационо опремљени (обучени секачи, поседовање средстава за сечу и
привлачење дрвних сортимената, поседовање комплетне ХТЗ опреме за ову врсту услуга...).
У понуди се морају прецизно назначити подаци о лицу које ће вршити сечу дрвних
сортимената (понуђач или ангажовано лице од стране понуђача). Понуђач је дужан да уз
понуду достави доказе о регистрацији за услуге на коришћењу шума, као и доказе о
техничкој, организационој и кадровској опремљености за лица која ће вршити сечу и извоз
дрвних сортимената.
Понуда се подноси за укупну планирану количину дрвета у оделењу број 19, одсек d,
а према сортиментној структури како је у Табели 1. приказано, где се даје цена за сваку
врсту сортимента појединачно.
Понуђач је дужан да, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, достави
уз понуду једну бланко соло меницу са депо картоном и меничним овлашћењем,
регистровану у банци, која мора да гласи на износ од 10% од укупне вредности понуде. Рок
доспећа је 60 дана од дана отварања понуда. У случају да изабрани понуђач одустане од
понуде, измени је или на опозив продавца не потпише уговор о купопродаји, продавац има
право да уновчи дату меницу за озбиљност понуде.
Уколико понуђач не достави тражено средство финансијског обезбеђења, његова понуда ће
се сматрати непотпуном, и као таква се неће узети у разматрање и биће одбијена.
Понуђач може понудити цену плаћањем авансном уплатом, с тим да аванс не може
бити мањи од 20% од понуђене цене за укупну количину дрвних сортимената.
Услучају више приспелих понуда са истом ценом, предност за закључење уговора има
понуђач који је понудио већи аванс, а затим понуђач који је уз понуду доставио доказе о
бољој техничкој, организационој и кадровској опремљеностиза сечу и привлачење
дрвних сортимената.
Дрво ће се продавати попринципу избора најповољније понуде, а на основу највише
понуђене цене уважавајући критеријуме аванса. Понуђена цена по сортиментима не може
бити мања од приказаних цена у Табели број 2. Аванс не може бити нижи од 20% од
понуђене цене дрвета, а понуде са авансним плаћањем нижим од 20% од понуђене цене,
сматраће се неприхватљивим.
Крајњи рок завршетка сече је 30 дана од дана закључења Уговора о купопродаји
дрвета, који може бити дужи само у случају више силе за период трајања више силе.

Продаја „дрвета на пању“ биће регулисана купопродајним Уговором, који ће се
закључити са најповољнијим понуђачем. Понуђач је обавезан при потписивању уговора да
потпише и „Елаборат о безбедности и здрављу на раду“, који је израдио продавац.
Уколико је сагласан са понудом, понуђач је обавезан да попуни (сопствене податке под
тачком 2. и члан 2 – јединичне и укупне цене), потпише и овери један примерак Уговора.
Понуђач је обавезан да отпочне са извршењем послова на сечи, изради и привлачењу
дрвних сортимената одмах након потписивања купопродајног Уговора.
Пошто је уговорен авансни начин плаћања дрвета, плаћање се врши у проценту који је
наведен у изабраној понуди, по закључењу уговора, а преостали део уговорене вредности
пре отпочињања сукцесивне сече која ће се одвијати према договореној динамици
реализације са ЈП „Национални парк Фрушка гора“. Не може се отпремати дрво за које
није уплаћена одговарајућа сума аванса.
Понуђач је дужан да приликом закључења купопродајног уговора преда ЈП
„Национални парк Фрушка гора“, као средство финансијског обезбеђења за добро
обављање уговореног посла (у смислу количине, рокова и квалитета извршених радова у
складу са уговором), једну бланко соло меницу са депо картоном и меничним
овлашћењем, регистровану у банци, на износ од 80% од укупно уговорене
купопродајне цене. Рок доспећа биће 30 дана дужи од дана прихватања коначног
обрачуна. У случају прекорачења рока завршетка сече, ако се изузму објективне околности
више силе и сл., Јавно Предузеће задржава право раскида Уговора, са правом задржавања
плаћеног аванса.
Купац је дужан да о свом трошку изврши сечу и привлачење двних сортимената, а
након завршене сече успостави шумски ред, у складу са Законом о шумама и Правилником
о шумском реду.
Рок за достављање понуда је 06.02.2017. године, до 11 часова. Понуде које буду
поднете по истеку назначеног датума и сата сматраће се неблаговременим и без отварања
ће бити враћене понуђачима, као и понуде понуђача чији рачун у време разматрања понуда
буде у блокади.
Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: ЈП „Национални парк Фрушка
гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1, са назнаком „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ДРВЕТА
„НА ПАЊУ“ – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуде ће отварати комисија, јавно, дана 06.02.2017. године у 12 часова, у згради ЈП
„Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг број 1, у сали на
првом спрату.
Пре достављања понуде, заинтересована правна и физичка лица обавезна су упознати
се са стањем дрвета које је предмет продаје и за чију су куповину заинтересована. За све
детаљније информације заинтересована лица могу се обратити JП,,Национални парк
Фрушка гора“, Сремска Каменица.
Овлашћено лице за контакт је дипл. инж шумарства Јаковачки Мирослав,
телефон 022/753-283; 064/8377-071.

Планиране количине и сортиментна и структура
Табела 1: Количине и сортиментна структура

Редни
Газд.
Оделење
број јединица

1
2
3
4
5
6

3811
3811
3811
3811
3811
3811

19 d
19 d
19 d
19 d
19d
19 d

Врста
дрвета
Сребрна
липа
Граб
Црни јасен
Цер
Клен
ОТЛ
УКУПНО

Ук.
запрем.
Бруто (m³)

874
59
6
38
4
9
990

Техничко дрво
F

L

I

II

Cel.

72 180
5

34

4

72 189

34

Просторно
дрво
ОГРЕВ ОГРЕВ
Т.Л. I М.Л. I
кл
кл
500
48
5
30
3
8
594

Укупно

786
53
5
34
3
8
889

Понуда
Табела 2: Понуда
Табела: Јединичне (почетне цене) дин/м³;
- понуђена цена (дин/м³), Укупно (дин) и % аванса
Редни
број
1
2
3
4
5
6
7

Врста сортимента
Целулозно дрво липе
Сребрна липа I
Сребрна липа II
Цер II
Граб II
Огревно дрво Т.Л.
класе
Огревно дрво М.Л.
класе
СВЕГА:

Почетна
Понуђена цена
Количина
цена
(дин/м³), плаћање
(м³)
(дин/м³)
авансно
1,032.00
5,283.00
3,706.00
3,006.00
3,486.00

34
72
180
4
5

2,849.00

94

598.00

500
889

попуњава понуђач

Укупно (дин)

% аванса

У табели су дате цене без ПДВ-а.
Попуњавају се колоне: Понуђена цена, авансно плаћање: Укупно (дин) – производ
количине и понуђене цене; % аванса. Понуђач мора да овери и потпише.
Понуђач
(Овера и потпис)

