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ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ
„ДРВЕТА КОД ПАЊА“
РЈ Беочин

фебруар, 2019.г

ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица
Змајев трг број 1
ОГЛАШАВА
Продају „дрвета код пања“ јавним прикупљањем понуда
Позивају се сва заинтересована правна лица да доставе понуду за куповину дрвета
„код пања“, у РЈ Беочин, у шуми Газдинске јединице 3806 „Андревље-ТестераХајдучки брег“, којом газдује ЈП „Национални парк Фрушка гора“.
Дрво код пања, продаје се у оквиру реализације Извођачког пројекта газдовања
шумама број: 173/18 од 15.01.2018.године, за 2018. годину - Редован принос.
Услови:
Купац, уколико самостално врши преузимање дрвних сортимената, односно
лице ангажовано од стране купца за рад у шуми, мора бити регистровано за
обављање услуга у шумарству и технички и кадровски опремљен, (члан 97.
Закона о шумама „Службени гласник РС“ број: 30/10, 93/12 и 89/15). Уколико
купац ангажује треће лице за рад у шуми, дужан је, приликом потписивања
уговора, доставити копију уговора о ангажовању трећег лица.
- Да није у блокади на дан отварања понуда и да нема дуговања према ЈП
„Национални парк Фрушка гора“;
Понуда:
-

Понуда се подноси на обрасцу Понуде, оверена потписом купца. У обрасцу Понуде су
дате: врсте сортимената, јединичне почетне цене и количине дрвних сортимента.
Попуњавају се колоне: јединична понуђена цена, укупно понуђена цена по производу,
укупна цена за сву количину и проценат аванса, у оделењу 78, одсек а;
Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат аванса, с тим да, исти не може
бити мањи од 20% од понуђене цене, за укупну количину дрвних сортимената.
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:
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. У случају да изабрани понуђач одустане од понуде, измени је или на
позив продавца не потпише уговор о купопродаји, продавац има право да уновчи дату
меницу за озбиљност понуде, у року од 60 дана од дана отварања понуда.
Критеријум за избор најповољније понуде:
Критеријум за избор најповољније понуде је: највиша понуђена цена.
Понуђена цена по сортиментима не може бити мања од приказаних цена у Табели
број 1 .
У случају више приспелих понуда са истом ценом, предност за закључење
уговора има понуђач који је понудио већи аванс.

Рок преузимања дрвних сортимената:
Крајњи рок преузимања и изношења 90 дана од дана закључења Уговора о
купопродаји дрвета.
Рок извршења се може продужити само у случају више силе, за период трајања више
силе.
Купац је дужан да приликом закључења купопродајног уговора преда ЈП
„Национални парк Фрушка гора“, као средство финансијског обезбеђења за
уговорену вредност робе, једну бланко соло меницу са депо картоном и меничним
овлашћењем, регистровану у банци, на износ од укупно уговорене купопродајне
цене. Рок доспећа биће 30 дана од преузимања робе.
У случају прекорачења рока преузимања робе, Продавац је овлашћен робу продати
другом лицу, а од понуђача задржати аванс.
Безбедност и здравље на раду:
Купац је обавезан при потписивању уговора да потпише и „Елаборат о безбедности и
здрављу на раду“ који је израдио продавац.
Плаћање:
Изабрани понуђач дужан је понуђени аванс уплатити при потписивању уговора.
Не може се отпремати дрво за које није уплаћен одговарајући износ.
Рок за достављање понуда:
Рок за достављање понуда је 18.02.2019. године, до 10 часова. Понуде које
буду поднете по истеку назначеног датума и сата сматраће се неблаговременим и без
отварања ће бити враћене понуђачима.
Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу:
ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг 1, са назнаком
„ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ДРВЕТА КОД ПАЊА“ – НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуде ће отварати комисија, јавно, дана 18.02.2019.године у 11 часова, у згради
ЈП „Национални парк Фрушка гора“ Сремска Каменица, Змајев трг број 1, у сали
на првом спрату.
Пре достављања понуде, заинтересована лица су обавезна упознати се са
стањем дрвета које је предмет продаје и за чију су куповину заинтересована.
За све детаљније информације заинтересована лица могу се обратити ЈП,,Национални
парк Фрушка гора,Сремска Каменица, руководиоцу РЈ Беочин дипл. инж шумарства
Данко Цупара, телефон 064/8377-115.

Табела 1: Количине и сортиментна структура код пања GJ 3806/78а

НАЗИВ СОРТИМЕНТА
Трупци храста китњ.II класе
Трупци храста китњ. III класе
Трупци букве I класе
Трупци букве II класе
Трупци сребр. липе L класе
Трупци сребр.липе I класе
Трупци сребр.липе II класе
Трупци цера II класе
Вишеметарска т.облица липе
Целулозно дрво липе
Тврди огрев I класе
ВЦД меких лишћара
УКУПНО:
Цене су без ПДВ-а

Маса м3
1,87
2,52
2,43
2,22
11,69
187,92
234,66
0,48
47,71
509,60
57,05
131,06
1189,21

Продајна цена
6692,00
4921,00
5463,00
4379,00
8742,00
5633,00
4056,00
3356,00
2515,00
2154,00
3991,00
1759,00

Укупно
динара
12514,04
12400,92
13275,09
9721,38
102193,98
1058553,36
951780,96
1610,88
119990,65
1097678,40
227686,55
230534,54
3837940,75

ПОНУДА
(попуњава понуђач)

Назив и адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за конакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон (телефакс):
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:
Назив и адреса правног лица које ће
вршити услугу сече, извлачења и
транспорта дрвета:

Табела 2: Понуда код пања

Ред
број

Врста сортимента

Трупци храста китњ.I
1
класе
Трупци храста китњ.III
2
кл.
3
Трупци букве I класе
4
Трупци букве II класе
Трупци сребр. липе L
5
класе
Трупци сребр. липе I
6
класе
Трупци сребр. липе II
7
класе
8
Трупци цера II класе
Вишеметарска т.обл.
9
липе
10 Целулозно дрво липе
11. Тврди огрев I класе
12. ВЦД меких лишћара
УКУПНО КОД ПАЊА

Почетна
цена
(дин/м³)

Јединична
понуђена цена
(дин/м³)

Количина
(м³)

6692,00

1,87

4921,00
5463,00
4379,00
8742,00

2,52
2,43
2,22

Укупно (дин)

11,69
5633,00
187,92
4056,00
3356,00
2515,00
2154,00
3991,00
1759,00

234,66
0,48
47,71
509,60
57,05
131,06

Попуњавају се колоне: јединична понуђена цена, Укупно (дин) – производ количине и
понуђене цене; % аванса.
Понуђач образац мора да овери и потпише.
У табели 2 су дате цене без ПДВ-а.
Укупна вредност понуде, без ПДВ-а (табела 2)______________________РСД.

ПОНУЂАЧ:
(Потпис и овера)

%
аванс

