ВОЈНА ПОШТА
Бр. 2084
број 6682-5
11.09.2019. године
БЕОГРАД
Позив за достављање понуда,
доставља.-

_______________________

На основу члана 39. а у складу са чланом 60. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр.
124/2012, 14/2015, 68/2015), овим путем вас позивамо да доставите понуду за услугу
санитарне сече, слагања и метрења дрвног сортимента добијеног санитарном сечом,
према следећем:
1. Предмет јавне набавке мале вредности је услуга: санитарне сече, слагања и метрења
дрвног сортимента добијеног санитарном сечом у ВП 2084-6 ВК „Крушедол“, по
следећем: 20 стабала (1 стабло бора, 2 стабла ораха, 12 стабала багрема, 1 стабло цера
и 4 стабла граба). Од наведених стабала два су стабла висине веће од 20 метара и
обима стабла преко 1,5 метара.
2. Наручилац у поступку јавне набавке мале вредности је Војска Србије, ВОЈНА ПОШТА
2084 Београд, адреса: Ослобођења 30, 11000 Београд.
3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
4. Критеријум за вредновање понуда је економски најповољнија понуда, а параметри који
дефинишу пондере су приказани према следећем:
5.
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Најповољнији понуђач за сваки параметар је онај који буде имао најмањи коефицијент,
односно производ ранга и тежинског коефицијента.
- A × 0,8 = B, параметар 1 – цена,
- C × 0,2 = D, параметар 2 – рок извршења,
Најповољнији понуђач по матрици одлучивања је онај који буде имао укупни најмањи
коефицијент, односно исти ће бити у коначном рангирању најбоље рангиран.
- B + D = E – укупан коефицијент,
- F – коначан ранг.
Уколико два или више понуђача буду имали исти коначан ранг, најповољнији ће бити
онај који буде био боље рангиран по параметру 1 – цена. Уколико два или више
понуђача буду имали исти ранг по параметру 1 – цена, најповољнији ће бити онај који
буде боље рангиран по параметру 2 – рок извршења. Уколико два или више понуђача
буду имали исти ранг по параметру 2 – рок извршења, најповољнији ће бити онај са
којим имамо искуство позитивне праксе у досадашњој пословно техничкој сарадњи.
7. Понуђач мора испуњавати Законом одређене услове за учествовање у поступку јавне

набавке, а понуду у целини припрема и подноси у складу са позивом.
Након избора понуђача биће спроведен поступак безбедносне провере за представнике
понуђача која ће се ангажовати на реализацији услуге у ВК „Крушедол“. Изабрани
понуђач се обавезује да наручиоцу достави на одобрење списак лица која ће бити
ангажована на извршењу предметне услуге, а са следећим подацима: презиме, очево
име, име, датум, место и општина рођења, улица и број где сада живи (место, општина
и република), матични број, број личне карте и место издавања исте.
Стране држављани се не могу запошљавати за наведену услугу и доводити у објекат.
8. Обавезан услов за учествовање бр. 1:

Услуга санитарне сече, односно технолошки поступци морају бити у складу са
важећим републичким прописима у датој области, уз напомену да се ради о објекту од
посебног значаја за систем одбране Републике Србије.
Валута плаћања – вирмански 30 дана, рачунајући од дана протоколисања вашег рачуна
у нашем протоколу по завршеној услузи.
У случају да ИЗВРШИЛАЦ не испуни своје обавезе, у складу са понуђеним роком за
завршетак услуге, ВП 2084 Београд стиче право да за сваки дан закашњења зарачуна и
одбије 0,1 промила од вредности рачуна, с тим да укупни зарачунати и одбијени износ
не може прећи 5 (пет) % износа рачуна.
9. Обавезан услов за учествовање бр. 2: Уз понуду доставити попуњене, потписане и

оверене следеће обрасце:
8.1. Изјаву о испуњавању услова из члана 75. Закона о ЈН (примерак изјаве као у
прилогу број 1), дату под пуном материјалном и кривичном одговорнишћу којом
понуђач гарантује следеће:
 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (Извод о регистрацији привредног субјекта),
 да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела
као чланови организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела
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против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре,
 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време
обављивања односно слања позива за подношење понуда,
 да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије,
 да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је
предмет ЈН,
8.2. Образац понуде за извршење услуге санитарне сече, прилог број 2,
8.3. Попуњену изјаву о независној понуди, прилог број 3,
10. Обавезан услов за учествовање бр. 3: Рок важења понуде не може бити краћи од 30

(тридесет) дана. Уколико у понуди не нагласите рок важења понуде сматраћемо да је
он 30 дана од дана пријема понуде.
11. Понуду понуђач доставља, радним данима у времену од 07.00 до 15.00 часова, у
затвореној коверти лично на адресу, ул. Ослобођења бр. 30 (Објекат 3), – канцеларија
општих послова (број 13) или поштом на адресу Војна поште 2084 Београд,
Ослобођења 30 Раковица (Београд), са напоменом: ''Понуда за ЈНМВ број
1.2.56/952-147/2019 – санитарна сеча стабала у ВК „Крушедол“ - НЕ ОТВАРАТИ''.
На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача.
12. Понуда се доставља најкасније до 23.09.2019. године, до 12.00 часова.
13. Понуде које се не доставе до назначеног рока (неблаговремене понуде) неће се
разматрати.
14. Јавно отварање благовремено пристиглих понуда обавиће се у просторијама
наручиоца, у ВП 2084 Београд, касарна "Кнежевац", објекат број 15, просторија број 26
(учионица) одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 23.09.2019. године у
12,15 часова.
15. Отварању понуда могу присуствовати представници понуђача са уредним
овлашћењем за учешће у поступку отварања понуда, које подносе овлашћеном
представнику наручиоца пре почетка јавног отварања.
16. Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде о јавној набавци мале вредности
донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.
Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда најкасније у року
од 3 (три) дана од дана њеног доношења.
17. Додатне информације и обавештења у вези са припремом понуде понуђач може
тражити у писаном облику достављањем захтева на адресу: Војна пошта 2084 Београд,
са назнаком: ''Питања за ЈНМВ број 1.2.56/952-147/2019 – санитарна сеча стабала
у ВК „Крушедол“ '' или путем телефакса на број: 011/3053-467 у времену од 08.0015.00 часова.
18. Спецификација услуге:
 санитарна сеча, слагања и метрења дрвног сортимента добијеног санитарном сечом у
ВП 2084-6 ВК „Крушедол“.
18. У понуди наведите цену санитарне сече, слагања и метрења по м³, цену
материјала (ако се користи), и трошкове рада на терену (ако се посебно
обрачунавају). Понуде понуђача које не буду биле попуњене у потпуности са свим
траженим подацима биће проглашене непотпуном и неће бити разматране.
19. Војна пошта 2084 Београд задржава право да одустане од дела тражених радова и
умањи рачуна за ту вредност.
20. Један понуђач може поднети само једну понуду.
21. Лице за контакт: у ВП 2084 Београд је капетан Дејан Миликић, тел. 011/3053-484 или
064/2957-539.
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Напомена: У циљу давања што квалитетније понуде, стабла која су предмет услуге
можете сагледати на лицу места, радним даном од 09,00 до 14,00 часова, уз предходну
најаву лицу за контакт из ВП 2084-6 Крушедол (пт Бијелић Предраг 022/2460-079,
061/1483-622). Предметна стабла се налази у ВК „Крушедол“, с. Крушедол бб, преко пута
манастира Крушедол.
Прилози:
 Прилог бр. 1 – Изјава о испуњавању услова наведених у тачки 8.1 Позива за
достављање понуде,
 Прилог бр. 2 – Образац понуде за реализацију услуге санитарне сече, слагања и
метрења дрвног сортимента добијеног санитарном сечом,
 Прилог бр. 3 – Изјава о независној понуди,
ДМ

КОМАНДАНТ
пуковник
мр Томислав Алимпић, дипл.инж.
_____________________________

Страна 4 од 7

Прилог бр.1

Примерак Изјаве о испуњавању и прихватању услова наведених у Позиву за подношење
понуда

ИЗЈАВА
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да у целини
испуњавам услове из члана 75. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015) и са подношењем понуде у потпуности прихватам све услове који су наведени у
Позиву број ______-___ од __.__.2019. године, по којима подносим своју понуду за
поправку срества наведеног у позиву.

У __________________
Дана __.__.2019. године
М.П.
Понуђач
___________

Напомена:
Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу наведени.
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Прилог бр.2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности
број 1.2.56/952-147/2019, извршење услуге санитарне сече, слагања и метрења дрвног
сортимента добијеног санитарном сечом.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:

Појединачна цена трошкова санитарне сече, слагања и
метрења по м³ без ПДВ
Порез на додату вредност
Појединачна цена санитарне сече, слагања и метрења по м³
са ПДВ-ом
Цена рада на терену по радном сату (уколико се
појединачно обрачунава)
Укупна појединачна цена санитарне сече, слагања и
метрења по м³ са ПДВ-ом
Рок извођења радова у радним данима
Рок важења понуде у данима

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попун са свим траженим подацима, овери печатом и
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Понуде
понуђача које не буду биле попуњене у потпуности са свим траженим подацима неће
бити разматране. Нерадни дани су дани викенда и државни празници.
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Прилог бр.3

Примерак Изјаве о независној понуди

ИЗЈАВА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима сходно члану 26 Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/2012, 14/2015,
68/2015).

У __________________
Дана __.__.2019. године
М.П.
Понуђач
___________
Напомена:
Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу наведени.

Страна 7 од 7

