На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57.став 1. и члана 60 став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама («Сл. гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка
јавне набавке бр. 01-1342 од 30.10.2017. године
О Б Ј А В Љ У Ј Е М О:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
УСЛУГА У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ШУМА "СЕЧА ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА" ПО ПАРТИЈАМА - ЈН
БР. 1.2.5/2017, ИНТЕРНИ БРОЈ 11/2017

1. Назив наручиоца: Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме
- Гоч" Врњачка Бања
2. Адреса наручиоца: Жике Ваљаревића бр. 1, 36210 Врњачка Бања
3. Интернет страница наручиоца: http://jpsumegoc.rs
4. Врста наручиоца:Јавно предузеће – локална самоуправа
5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
6. Врста предмета: Услуге
7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Услуге у
експлоатацији шума „Сеча дрвних сортимената“, ОРН: 77211000 – Услуге повезане са
сечом шума, обликоване по партијама 1-2:
 Партија 1.: Газдинска јединица „Гоч-Селиште“, сеча дрвних сортимената
 Партија 2.: Газдинска јединица „Грачац“, сеча дрвних сортимената
8. Број партија: Предмет набавке обликује у 2 партије :
 Партија 1.: Газдинска јединица „Гоч-Селиште“, сеча дрвних сортимената
 Партија 2.: Газдинска јединица „Грачац“, сеча дрвних сортимената
9. Уговор о јавној набавци није резервисан за установе, организације или привредне субјекте
за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних
лица.
10. Могућност подношења понуде са подизвођачем: Уколико понуђач подноси понуду са
подизвођачем, проценат вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не
може бити већа од 50%
11. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена уз
испуњеност осталих услова из конкурсне документације и овог позива.
12. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на следеће начине:
- са Портала јавних набавки www.portal. ujn.gov.rs.,
- са интернет странице предузећа. http://jpsumegoc.rs
- у просторијама Јавног предузећа за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме
- Гоч" Врњачка Бања, ул. Жике Ваљаревића бр.1, ( канцеларија Правне службе), сваког
радног дана од 8,00 до 15,00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда,
рачунајући од дана објављивања јавног позива на Порталу јавних набавки.
13. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први пут отвара. Понуда се доставља у писаном облику на обрасцима које понуђач добија
од наручиоца уз позив за подношење понуде или приликом преузимања конкурсне
документације. Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији понуђач
попуњава ручно хемијском оловком или машински читко, јасно и недвосмислено На
полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, факс, телефон , mail
адресу понуђача и контакт особу . У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти
је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама Врњачке
Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања, ул. Жике Ваљаревића бр. 1, 36210 Врњачка Бања, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку: Услуге у експлоатацији шума „Сеча дрвних
сортимената“ по партијама, број партије:________, ЈН бр. 11/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.
Обзиром да је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђач може поднети
понуду за једну или више партија;
Уколико понуђач поднеси понуду за више партија, понуду доставља у једном збирном
омоту (коверти).
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или
само на одређене партије, како би се омогућило оцењивање за сваку партију посебно.
Понуђач доставља понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације,
у једном збирном омоту (коверту), тако да се при отварању може проверити да ли је
коверта неоштећена односно као таква предата или је другачије.Упаковану и означену
понуда понуђач је дужан да достави поштом или лично писарници (канцеларија Правне
службе) Наручиоца на већ наведену адресу седишта у ул. Жике Ваљаревића бр. 1, 36210
Врњачка Бања . Незатворене понуде неће се разматрати. Понуђач може да поднесе само
једну понуду.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
04.12.2017. године до 12:00 часова . Понуде које стигну после овог рока су
неблаговремене и неће се узети у разматрање већ ће бити одбачене.
14. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда тј.
04.12.2017. год. са почетком 12:30 часова, у просторијама Наручиоца - Јавног предузеће
за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање "Шуме-Гоч" Врњачка Бања, Жике
Ваљаревић бр.1, 36210 Врњачка Бања, Канцеларија бр.19.
15. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним пуномоћјем за
учешће у поступку отварања. Представници понуђача подносе пуномоћја за учешће у
поступку отварања понуда непосредно пре отпочињања рада Комисије за јавну набавку,
председнику те комисије. Достављено пуномоћје обавезно мора да има податке о лицу које
је овлашћено да присуствује отварању и то: презиме и име, број личне карте, СУП који је
издао и ЈМБГ, датум, потпис законског заступника понуђача и печат понуђача. За стране
држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу из које долази.
16. Рок за доношење одлуке: Рок за доношење одлуке о додели уговора је 15 дана од дана
отварања понуда.
17. Лице за контакт: Додатне информације могу се добити на телефон 036/611-041; 064/86171-71 особа за контакт Видаковић Игор.

В.Д. Директор
Ивица Лазаревић,мастер инж.шум.

