ЈП „Србијашуме“ Нови Београд,део ШГ „ Северни Кучај“ Кучево,на основу члана 113
ст.1,ст.2 у вези члана 112 ст.1Закона о шумама,на основу Одлуке број 01/4263 од 03.07.2018.
године,расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ЛИЦИТАЦИОНУ ПРОДАЈУ ОДУЗЕТИХ ДРВНИХ СОРТИМЕНАТА
ДРУГИ КРУГ
Која ће се одржати дана 31.07.2018.године (уторак) са почетком у 11:00 сати, у просторијама ШГ
„Северни Кучај“, Кучево, у ШУ Пожаревац,улица Моше Пијаде 14,12 000 Пожаревац.
Предмет лицитације је продаја одузетог дрвета –метарско огревно дрво тврдих лишћара I класе у ШГ
„Северни Кучај“, Кучево,ШУ Пожаревац, по партијама и почетној лицитационој цени без ПДВ-а,
како следи:

Партија бр. 1
ШУ Пожаревац,машински парк Костолац, сложај број 17, укупне нето запремине од 2,00 m3

Р.
бр.

1

Предмет лицитације

Багрем - огревно дрво I класа - метарско
Укупно:

Количина за
лицитацију
(м3)

2,00
2,00

Почетна
лицитациона
цена (дин./m3) без
ПДВ-а
3.967,00

Почетна
лицитациона
вредност
предмета
лицитације
(динара)
без ПДВ-а
7.934,00
7.934,00

Партије бр. 2
ШУ Пожаревац,машински парк Костолац, сложај број 18, укупне нето запремине од 2,00 m3

Р.
бр.

1

Предмет лицитације

Врба - огревно дрво I класа - метарско
Укупно:

Количина за
лицитацију
(м3)

2,00
2,00

Почетна
лицитациона
цена (дин./m3) без
ПДВ-а
2.655,00

Почетна
лицитациона
вредност
предмета
лицитације
(динара)
без ПДВ-а
5.310,00
5.310,00

Партије бр. 3
ШУ Пожаревац,машински парк Костолац, сложај број 19, укупне нето запремине од 0,70 m3

Р.
бр.

1

Предмет лицитације

Брест - огревно дрво I класа - метарско
Укупно:

Количина за
лицитацију
(м3)

0,70
0,70

Почетна
лицитациона
цена (дин./m3) без
ПДВ-а
3.967,00

Почетна
лицитациона
вредност
предмета
лицитације
(динара)
без ПДВ-а
2.776,90
2.776,90
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Партије бр. 4
ШУ Пожаревац,машински парк Костолац, сложај број 20, укупне нето запремине од 4,14 m3

Р.
бр.

1

Предмет лицитације

Количина за
лицитацију
(м3)

Багрема - огревно дрво I класа - метарско
Укупно:

4,14
4,14

Почетна
лицитациона
цена (дин./m3) без
ПДВ-а
3.967,00

Почетна
лицитациона
вредност
предмета
лицитације
(динара)
без ПДВ-а
16.423,38
16.423,38

Свеукупна количина одузетог дрвета за лицитацију износи............... 8,84 м3.
Свеукупна вредност одузетог дрвета за лицитацију износи .......... 32.444,28 динара без ПДВ-а.
У понуди морају бити дате јединичне цене, без ПДВ-а, за сваки сортимент који је наведен у
лагеру и не могу бити ниже од почетних цена које су дате у јавном позиву.
ПДВ на нето постигнуту цену падају на терет купца.

Сложаји се могу разгледати сваког радног дана од 08-14 часова у оквиру ШУ
Пожаревац,машински парк Костолац,улица Партизанска бб,Костолац, уз претходну најаву
шефу ШУ Пожаревац Оливера Трифуновић на телефон: 012/511-327 или 064/8155295.
Одузети дрвни сортименти се продају у виђеном стању без права на рекламацију.
Лицитација ће се одржати 31.07.2018. године у 11:00 часова у просторијама ШГ“Северни
Кучај“ Кучево,ШУ Пожаревац,улица Моше Пијаде 14,12 000 Пожаревац.
Право учешћа на лицитацији - отварањем затворених понуда, имају сва правна и физичка
лица и предузетници који претходно изврше уплату депозита, најкасније до 31.07.2018.године,до
10:00 часова, у висини од 10% од почетне лицитационе вредности лагера који се лицитира без ПДВ-а,
који ће служити за добро извршење посла са купцем који је дао најбољу понуду, на текући рачун ЈП
“Србијашуме“- ШГ “Северни Кучај“ Кучево, број 160-15658-50, код пословне банке Banca Intesa, са
назнаком УПЛАТА ДЕПОЗИТА ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ.
Висина депозита износи 10% од почетне вредности лагера-партије која се лицитира, и износи:
-партија број 1.….. 793,00динара
-партија број 2.….. 531,00динара
- партија број 3.….. 277,00динара
- партија број 4.….. 1.642,00динара

Са купцем који је дао најбољу понуду, у року од 3 (три) дана од дана одржавања лицитације,
закључиће се Уговор, а уплаћена средства на име депозита осталим понуђачима се враћају.
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Изабрани купац је у обавези да целокупну вредност излицитиране робе плати у року од 3
(три) дана од дана одржавања лицитације и да излицитиране дрвне сортименте преузме у року од
десет дана од дана одржавања лицитације.
Уколико купац који је доставио најбољу понуду одустане од потписивања уговора, или не
преузме дрвне сортименте у предвиђеном року из јавног позива, од истог се задржава депозит и
обавештава се купац који је доставио следећу најбољу понуду.
Заинтересовани за учеше на наведеној лицитацији у обавези су да своје понуде пошаљу
или донесу у запечаћеној коверти, уз назнаку ПОНУДА ЗА ЛАГЕР БРОЈ 1„НЕ ОТВАРАТИ“, на
адресу ШГ „Северни Кучај“, Кучај, ШУ Пожаревац,улица Моше Пијаде 14,12 000 Пожаревац

до 31.07.2018. године до 10:45 сати.
Неблаговремене понуде које буду пристигле после наведеног рока, неће се узети у
разматрање.
У случају идентичних понуда, изабраће се понуда помоћу жреба (извлачење из шешира).
У разматрање се неће узети: понуде са варијантама, понуде које буду пристигле после
наведеног рока, непотпуне и понуде са нижом ценом од почетне.
Саставни део овог јавног позива за лицитацију је образац понуде и нацрт купопродајног
уговора, који купац треба оверити и потписати.Предметни обрасци могу се преузети у просторијама
ШУ Пожаревац.
Сви купци достављају понуду по обрасцу понуде, са унетим свим траженим подацима,
потписану и оверену, у супротном достављена понуда се неће разматрати.

За све ближе информације и достављање потребне документације,можете се обратити на
контакт телефон 012/851-172.
ШГ „Северни Кучај“ Кучево
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