ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА
“СРБИЈАШУМЕ” БЕОГРАД
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО “БЕОГРАД“ БЕОГРАД
На основу одредбе чл. 113. Став 3. и 4. Закона о шумама, Записника бр. 21253/21.07.2017. године, а на основу правоснажне пресуде Прекршајног суда Младеновац бр.
4Пр 1454/17 од 16.11.2017. године, ШГ „Београд” Београд, као део Предузећа

ОБ Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ
ОДУЗЕТОГ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА
ОТВАРАЊЕМ ЗАТВОРЕНИХ ПОНУДА
која ће се одржати 24.05.2018. године (четвртак), у 11 часова, у просторијама
дирекције ШГ „Београд” Београд, улица Кнеза Милоша бр.55, 11000 Београд.
Предмет лицитације је продаја огревног древта цера укупне дрвне запремине од 6,90
м3 ( 10 прм) , на привременом стоваришту у ШУ''Липовица'', код Шумске куће-лугарнице
''Космај'' на Космају.

Предмет лицитационе продаје
Огревно дрво тврдих лишћара – ЦЕР – I класа метарско
Огревно дрво тврдих лишћара – ЦЕР – II класа метарско
УКУПНО:

Колич. за
лицитацију
(m³)

Почетна
лицитацио
на цена без
ПДВ-а
(динара/m³)

Почетна
лицитациона
вредност без
ПДВ-а
(динара)

3,45

4.825,00

16.646,25

3,45
6,90

3.011,00

10.387,95
27.034,20

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена.
Право учешћа на лицитацији путем јавног надметања имају сва правна и физичка лица која до
24.05.2018. године до 10 часова изврше уплату депозита у висини 10% од почетне вредности тј.
2.703,42 динара, а која служи за озбиљност понуде, уплатом на текући рачун ШГ''Београд'' број 10551187-19, код пословне банке АIK Banka уз напомену: УПЛАТА ДЕПОЗИТА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ
ОДУЗЕТОГ ДРВЕТА НА ДАН 24.05.2018. године или полагањем депозита код благајне на адреси
лицитације на дан лицитације а најкасније до 10,30 часова.
Понуда се подноси у писној форми на Обрасцу понуде у затвореној коверти са назнаком:
ЛИЦИТАЦИЈА ОДУШЕТОГ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА У ШГ „БЕОГРАД“ БЕОГРАД, ДАНА
24.05.2018.ГОДИНЕ - НЕ ОТВАРАТИ, на адресу ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ „ Београд“, Београд,
Кнеза Милоша бр.55, 11000 Београд.
Да би лице учествовало у поступку лицитационе продаје неопходно је да заједно са
затвореном понудом достави и доказ о уплати депозита.

У понуди мора бити дата јединична цена, без ПДВ-а, за наведени дрвни сортимент и
не може бити нижа од почетне цене која је дата у јавном позиву.
Трошкове ПДВ-а од 10% , као и трошкове транспорта огревног дрвета сноси купац.
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Начин плаћања: авансно плаћање.
За купљене дрвне сортименте рекламација на квалитет се не уважава.
Учеснику који је понудио највишу цену, уплаћени депозит се урачунава у укупну
купопродајну вредност излицитиране робе. Разлика између депонованог износа и укупне
купопродајне цене вредности са ПДВ-ом, купац ће уплатити на т.р. ШГ''Београд''.
Уговора о купопродаји се закључује са купцем који буде дао најповољнију понуду у
року од 3 дана од дана одржаванја лицитације .
Уколико купац који је доставио најбољу понуду одустане од куповине, од истог се
задржава депозит и обавештава се купац који је доставио следећу најбољу понуду да може
купити предметно огревно дрво.
Уплаћена средства на име депозита осталим понуђачима се враћају у року од 3 дана
од завршетка лицитације.
Купљени дрвни сортименти-огревно дрво тврдих лишћара купац је дужан да исплати
у целости пре преузимања истог у року од 3 дана од дана потписивања купопродајног
уговора.
Купац је дужан да излицитирано огревно дрво тврдих лишћара преузме у року од 7
дана од дана потписивања купопродајног уговора.
Уколико купац у предвиђеном року за извршење посла, не плати и не преузме
предвиђену количину, уговор се сматра раскинутим, а продавац задржава право да
положени депозит задржи као уговорну казну због непоштовања уговора.
Огревно дрво тврдих лишћара које је предмет продаје на навединој локацији може се
разгледати у периоду од 18.05.2018. године до 23.05.2018. године од 9-15 часова уз
ОБАВЕЗНУ унапред најаву Алексић Немањи шефу ШУ''Липовица'', контакт телефон 064856-3131, или Митковић Стојану –реонском чувару, контакт телефон 064-856-3028.
У

обзир

ће

се узети све затворене понуде, заведене на писарници
ШГ „Београд“ Београд, које се доставе лично, или ако су послате поштом и стигну на
наведену адресу, најкасније 24.05.2018. године до 10.30 часова.
Неблаговремене понуде које буду пристигле после наведеног рока, неће се узети у
разматрање.
У случају идентичних понуда, изабраће се понуда која је раније приспела на наведену
адресу.
У разматрање се неће узети: понуде са варијантама, понуде које буду пристигле после
наведеног рока, непотпуне и понуде са нижом ценом од почетне.
Постигнута укупна купопродајна цена вредност предмета лицитације биће уплаћена
на текући рачун буџета Републике Србије.

ШГ''БЕОГРАД''
ДИРЕКТОР
Живадиновић Владан,дипл.инж
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