ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР
тел/факс: +38125-463-111; +38125/463-115;
ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;
ЕППДВ:132716493

Број: ЈН 457/20-2

Дана: 28.09.2020.
На основу члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) и
Решења о образовању комисије број ЈН 458/20 од 26.06.2020.год., у поступку јавне набавке
мале вредности: ''Фарбе, боје, лакови и др. 2020. год. (за потребе ШГ „Сомбор“)'', покренутог
Одлуком Заступника огранка ЈП „Војводинашуме“ ШГ''Сомбор'' Сомбор бр. ЈН 457/20 од
26.06.2020.год., Комисија за јавну набавку, сходно својим овлашћењима, благовремено доноси
ОДЛУКУ О I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
I У конкурсној документацији бр. ЈН 457/20-1 од 24.09.2020.год у поступку јавне
набавке мале вредности добара – ''''Фарбе, боје, лакови и др. 2020. год. (за потребе ШГ
„Сомбор“)'' број 32/20, објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца
дана 24.09.2020. год.
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мења се на страни 6. у Обрасцу бр.3 '' Техничке карактеристике (спецификације) ''
табеларни део, позиција бр.7 тако да гласи:

ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин
ШГ „СОМБОР“ Сомбор

Прилог бр.3

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ – ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ )
Ред.
бр.

Врста

Јед.

Робна марка Произвођач

мере

или

Количина за
набавку

одговарајуће
1

Уљна фарба за дрво –разне боје
(0,75 l)

ком

("Zoralux" )
Тикурила Зорка

245

_______________
("Irkolin gold")

2

Лазурни премаз са воском за дрво (0,75 l)

ком

IRKOM

60

_______________
("Decolux’’)
3

Лак за чамце (0,75l)

ком

Тикурила Зорка

20

_______________
Уљна основна боја за дрво
4

5

(разне боје)
(0,75 l)
Нитро основна боја за метал (разне боје)
(0,75 l)

("Zoralux" )
ком

Тикурила Зорка
______________

105

("Zoralux" )
ком

Тикурила Зорка

10

_______________
6

Нитро емајл лак за метал и дрво (разне
боје) (0,75l)

("Zoralux" )
ком

Тикурила Зорка

70

_______________
7

Фирнајз (5/1)

ком

8

Ауто лак акрилни спреј-(разне боје ) 400
ml

ком

9

Разређивач уљни PET
(0,9 lit)

ком

10

Нитро разређивач
(0,9 lit) PET

ком

40
Pentico Italia
______________
Chemmax
_______________
Chemmax
_______________

120
52
55

2

11

12

Фарба за кречење-полудисперзија
(25 kg)
Глет маса за зидове-унутрашња
(паковање од 5 кг)

"Primera"
ком

Тикурила Зорка

3

______________
ком

Ceresit
______________
Beorol

10

13

Четкица (''пензла'') ширине 12 mm

ком

14

Четка стандард ширине 20 mm

ком

15

Четка стандард ширине 30 mm

ком

Mimont
______________
Mimont
________________

16

Четка стандард ширине 40 mm

ком

Mimont
_______________

40

17

Четка стандард ширине 60 mm

ком

Mimont
_______________

20

18

Четка стандард ширине 80 mm

ком

Mimont
_______________

20

19

Ваљак микрофибер 10 cm - резервни

ком

5

20

Ваљак сумнђер 10 cm-резервни

ком

5

21

Антирост (1/1)

лит

Irkom
______________

20

22

Заштитна (лепљива) креп трака
50m*30mm

ком

Hardi
_____________

6

23

Малтер за заштиту бетонских структура и
обезбеђивање водонепропусности (базени,
резервоари за воду) 20/1

______________

20
35
20

SikaLASTIC 1K
ком

___________________

4

Уколико понуђач понуди ''одговарајућа'' добра, дужан је да у обрасце Конкурсне документације
упише назив/опис добра које нуди. Уколико исти не упише назив/опис одговарајућег добра сматра се да
нуди захтевано добро.
Купац задржава право да не повуче укупно уговорену количину робе у зависности од стварних
потреба и/или наступања оправданих околности , као и да услед измењених или непредвиђених
околности замени уговорена добра са сродним/сличним добрима из уговорапод условом да се
целокупна уговорена вредност не мења.
2. РОК, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Рок испоруке:Добра се испоручују сукцесивно, на писани захтев наручиоца – купца где ће се тачно
назначити радна јединица ( шумска управа ) за коју се добра поручују и од Понуђача - продавца се
захтева да роба буде упакована по радним јединицама и количинама из поруџбенице, као и да се
физички одвоје фактуре по радним јединицама.
Роба се испоручује у року од 2 дана од упућивања писаног захтева наручиоца.

3

Испорука добара и испостављање фактуре се врши на адресу: ШГ ''Сомбор'' Апатински пут 11,
Сомбор
Понуђач је дужан да понуди добро које одговара стандардном нивоу квалитета, у складу са позитивним
законским и подзаконским прописима који важе у делатности производње и промета производа који су
предмет јавне набавке на домаћем тржишту.
3. РОК УПОТРЕБЕ: Према декларацији произвођача

Место и датум
_____________________________

Потпис Понуђача
______________________
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мења се на страни 17 у Обрасцу 6. ''Образац понуде '' тачка 5 тако да гласи:

5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Ред
бр.

1

Врста

Уљна фарба за дрво –
разне боје

Јед.
мере

2

или
одговарајуће

Количина
за набавку

Цена по
јед.мере без
ПДВ-а

Цена по
јед.мере
са ПДВом

Укупна
вредност
без ПДВ-а

Укупна
вредност
са ПДВом

("Zoralux" )
ком

(0,75 l)
Лазурни премаз са
воском за дрво (0,75 l)

Робна марка Произвођач

Тикурила
Зорка

245

_____________
("Irkolin gold")
ком

IRKOM

60

_____________

3

4

Лак за чамце (0,75l)

Уљна основна боја за
дрво
(разне боје)

ком

5

20

("Zoralux" )
ком

(0,75 l)
Нитро основна боја за
метал (разне боје)
(0,75 l)

("Decolux’’)
Тикурила
Зорка
_____________
Тикурила
Зорка

105

_____________
("Zoralux" )
ком

Тикурила
Зорка

10

_____________

6

Нитро емајл лак за
метал и дрво (разне
боје) (0,75l)

("Zoralux" )
ком

Тикурила
Зорка

70

_____________
7

Фирнајз ( 5/1)

ком

8

Ауто лак акрилни
спреј-(разне боје ) 400
ml

ком

9
10

Разређивач уљни PET
(0,9 lit)
Нитро разређивач
(0,9 lit) PET

ком
ком

40
Pentico Italia
_____________
Chemmax
_____________
Chemmax
_____________

120

52
55

5

11

Фарба за кречењеполудисперзија

"Primera"
ком

(25 kg)

12

Глет маса за зидовеунутрашња

Тикурила
Зорка

3

_____________
Ceresit
ком

_____________

10

(паковање од 5 кг)
13

Четкица (''пензла'')
ширине 12 mm

ком

14

Четка стандард
ширине 20 mm

ком

Mimont
_____________

35

15

Четка стандард
ширине 30 mm

ком

Mimont
_____________

20

16

Четка стандард
ширине 40 mm

ком

Mimont
_____________

40

17

Четка стандард
ширине 60 mm

ком

Mimont
_____________

20

18

Четка стандард
ширине 80 mm

ком

Mimont
_____________

20

19

Ваљак микрофибер 10
cm - резервни

ком

5

20

Ваљак сумнђер 10 cmрезервни

ком

5

21

Антирост (1/1)

лит

Irkom
____________

20

22

Заштитна (лепљива)
креп трака 50m*30mm

ком

Hardi
_____________

6

23

Малтер за заштиту
бетонских структура и
обезбеђивање
водонепропусности
(базени, резервоари за
воду) 20/1

Beorol
_____________

20

SikaLASTIC 1K
ком

__________

4

УКУПНО:

Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а.
Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом.

Рок плаћања: у року од ___________ (минимално 30, максимално 45 дана) од дана испоруке добара.
Гарантни рок: према декларацији произвођача

6

Место испоруке добара и испостављање фактуре: fco купац, ШГ''Сомбор, Апатински пут 11,
Сомбор
Рок испоруке: Добра се испоручују сукцесивно, на писани захтев наручиоца – купца где ће се тачно
назначити радна јединица ( шумска управа ) за коју се добра поручују и од Понуђача - продавца се
захтева да роба буде упакована по радним јединицама и количинама из поруџбенице, као и да се
физички одвоје фактуре по радним јединицама.
Роба се испоручује у року од 2 дана од упућивања писаног захтева наручиоца.
Рок важења понуде: 60 дана
Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник групе
понуђача одређен споразумом.

Место и датум:

Понуђач
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мења се на страни 23 у Обрасцу 7. ''Модел уговора'' тако да гласи:
Прилог бр. 7

ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин
Прерадовићева 2
Матични број:08762198;
ПИБ:101636567;
Огранак Предузећа
ШГ „Сомбор“ Сомбор
Број: ________
Датум: ____.____._______
МОДЕЛ УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ 2020. ГОД.
I УГОВОРНЕ СТРАНЕ
Закључен у Сомбору, дана _________ . године између:
1.

2.

II

Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, које заступа заступник огранка Предузећа ШГ
„Сомбор“ Сомбор Апатински пут 11, Срђан Пеурача, маст.инж.шум., с једне стране као купац
(у даљем тексту: Наручилац), и
___________________________________________________________________________________
_________________________________ (у даљем тексту: Купац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу достављене понуде
број ____ Продавца која је прихваћена од стране Наручиоца, у поступку јавне набавке мале вредности
спроведене по Одлуци заступника огранка ШГ''Сомбор'' број ЈН 457/20 од 26.06.2020.год. и године
Понуда продавца дел. број ______ је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Купац купује, а Продавац продаје и испоручује Купцу, следећу робу по следећој цени:
'' ФАРБЕ, БОЈЕ, ЛАКОВИ И ДР. 2020.ГОД.( за потребе ШГ ''СОМБОР'')'

Ред
бр.

1

Врста

Уљна фарба за дрво –
разне боје

Јед.
мере

2

или
одговарајуће

Количина
за набавку

Цена по
јед.мере без
ПДВ-а

Цена по
јед.мере
са ПДВом

Укупна
вредност
без ПДВ-а

Укупна
вредност са
ПДВ-ом

("Zoralux" )
ком

(0,75 l)
Лазурни премаз са
воском за дрво (0,75 l)

Робна марка Произвођач

Тикурила
Зорка
_____________

245

("Irkolin gold")
ком

IRKOM

60

_____________

8

("Decolux’’)
3

Лак за чамце (0,75l)

ком

Тикурила
Зорка

20

_____________
Уљна основна боја за
дрво
4

(разне боје)

ком

(0,75 l)

5

Нитро основна боја за
метал (разне боје)
(0,75 l)

6

Нитро емајл лак за
метал и дрво (разне
боје) (0,75l)

("Zoralux" )
Тикурила
Зорка

105

_____________
("Zoralux" )
ком

Тикурила
Зорка
_____________

10

("Zoralux" )
ком

Тикурила
Зорка

70

_____________
7

Фирнајз (5/1)

ком

8

Ауто лак акрилни
спреј-(разне боје ) 400
ml

ком

9

Разређивач уљни PET
(0,9 lit)

ком

10

11

Нитро разређивач
(0,9 lit) PET
Фарба за кречењеполудисперзија

ком

40
Pentico Italia
_____________
Chemmax
_____________
Chemmax
_____________

120

52
55

"Primera"
ком

(25 kg)

Тикурила
Зорка

3

____________

12

Глет маса за зидовеунутрашња
(паковање од 5 кг)

ком

13

Четкица (''пензла'')
ширине 12 mm

ком

14

Четка стандард
ширине 20 mm

ком

Mimont
_____________

35

15

Четка стандард
ширине 30 mm

ком

Mimont
_____________

20

16

Четка стандард
ширине 40 mm

ком

Mimont
_____________

40

17

Четка стандард
ширине 60 mm

ком

Mimont
_____________

20

Ceresit
_____________
Beorol
_____________

10

20

9

Mimont
_____________

18

Четка стандард
ширине 80 mm

ком

19

Ваљак микрофибер 10
cm - резервни

ком

5

20

Ваљак сумнђер 10 cmрезервни

ком

5

21

Антирост (1/1)

лит

Irkom
_____________

20

22

Заштитна (лепљива)
креп трака 50m*30mm

ком

Hardi
_____________

6

23

Малтер за заштиту
бетонских структура и
обезбеђивање
водонепропусности
(базени, резервоари за
воду) 20/1

20

SikaLASTIC 1K
__________
ком

4

УКУПНО:

Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а.
Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом.
Уговорне стране сагласно утврђују да укупна уговорена количина робе представља процењенеоквирне потребе Купца за период на који се закључује овај уговор.
Купац задржава право да не повуче укупно уговорену количину робе у зависности од стварних
потреба и/или наступања оправданих околности , као и да услед измењених или непредвиђених
околности замени уговорена добра са сродним/сличним добрима из уговора под условом да се
целокупна уговорена вредност не мења.
Јединичне цене и укупна цена добара је фиксна. У исказаним ценама садржана је накнада за
амбалажу и друга средства за заштиту робе од оштећења, као и превозни трошкови и други припадајући
трошкови.
III РОК ИСПОРУКЕ, РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНИ РОК
Члан 2.
Продавац се обавезује да ће добра испоручити Купцу сукцесивно у року од 2 дана од писаног
захтева Наручиоца.
Члан 3.
Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року од __ дана од дана настанка дужничкоповерилачког. Дужничко-поверилачки однос настаје даном сваке појединачне испоруке добара.
Члан 4.
Продавац је обавезан да за испоручену робу испостави Купцу фактуру у складу са важећим
прописима, у року од 3 дана од испоруке добара, на адресу ШГ ’’ Сомбор’’ Апатински пут 11, Сомбор.
Члан 5.
Рок употребе за испоручена добра је према декларацији произвођача.

10

IV НАЧИН И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 6.
Робу која је предмет овог Уговора испоручује о свом трошку : ШГ ''Сомбор'' Апатински пут
11, Сомбор
V УГОВОРНА КАЗНА
Члан 8.
У случају кашњења у испоруци добара, Наручилац има могућност да одреди Продавцу
накнадни рок. У том случају обавештава Продавца писменим путем о продужењу рока, најкасније
наредног дана од дана истека уговореног рока за вршење услуге.
Уколико Наручилац Продавцу не одреди накнадни рок или накнадни рок одреди, а добра не
буду испоручена у том року, Продавац је обавезан да Наручиоцу плати уговорну казну у износу од
0,5% од вредности неиспоручених добара за сваки дан закашњења, максимално 5% од вредности
уговор.
VI ПРЕЛАЗ РИЗИКА
Члан 9.
Продавац сноси ризик за случајну пропаст или оштећење добара до приспећа на место испоруке,
а од тог тренутка ризик сноси Купац.
VII КВАЛИТЕТ РОБЕ
Члан 10.
Квалитет добра који је предмет овог Уговора мора у потпуности одговарати:
- важећим домаћим или међународним прописима.
Члан 11.
Продавац се ослобађа одговорности за настале промене у квалитету које су последица
неправилног одржавања и чувања робе од стране Купца.
VIII КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ
Члан 12.
Квантитивни пријем робе врши се приликом преузимања робе од стране Купца уз присуство
представника Продавца. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине мора бити
сачињена у писаној форми и достављена Продавцу у року од 2 дана.
IX КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 13.
Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим
недостацима обавести Продавца у писаној форми, у року од 5 дана.
Члан 14.
Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без
претходне најаве, на месту пријема, током или после испоруке, са правом да узорке производа из било
које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.
У сличају кад независна специјализована институција утврди одступање од уговореног
квалитета производа, трошкови анализе падају на терет Продавца.
О одступања од уговореног квалитета, Купац је дужан да обавести продавца у року од 8 дана
од дана сазнања, у писаној форми.
У случају рекламације од стране купца, продавац се обавезује да у року од 3 дана, од захтева
купца, поступи по рекламацији купца и отклони недостатке.
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Члан 15.
У случају да испоручена добра не одговарају уговореним стандардима квалитета, Купац има
право, након уредног обавештавања Продавца, да:
- захтева од Продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног
квалитета, и накнаду штете због задоцњења;
- тражи снижење цене у сразмери у којој је због недостатка смањена вредност добра на
тржишту у часу закључења уговора;
- да одустане од уговора, стави робу Продавцу на располагање и тражи накнаду штете
због неиспуњења;
- да стави робу Продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора, односно
другу испоруку добара која одговара уговореним стандардима, и накнаду штете због
неуредног испуњења.
X ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ
Члан 16.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла избећи,
нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви који ослобађају од
одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово потпуно или делимично
извршење (виша сила).
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су
обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом предвиђени као виша
сила.
Члан 17.
Наступање околности из претходног члана продужиће рок за извршење уговорних обавеза за
време које по свом трајању одговара вишој сили.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да раскине
уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.
XI РАСКИД УГОВОРА
Члан 18.
У случају да Продавац не изврши уговорене обавезе у року сматраће се да је раскинуо Уговор у
делу неизвршених обавеза и Купац има право на наплату уговорне казне.
XII ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 19.
Приликом закључења уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза
средством финансијског обезбеђења – регистровану бланко соло меницу, оверену печатом и потписом
Продавца, са меничним писмом, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ 10% од вредности
уговора из члана 1. а у циу доброг извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у целости
извршити на уговорени начин и у уговореном року.
Меница се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Продавца уговора.
Меница се не може вратити Продавцу пре истека рока за испуњења обавеза, осим уколико је Продавац
у целости испунио своје обавезе.
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XII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА
Члан 20.
Измене и допуне овог уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у
писаном облику.
XIII ПРИМЕНА ЗОО
Члан 21.
На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
XIV СПОРОВИ
Члан 22.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а
у случају да то није могуће, уговарају надлежност Привредног суда у Сомбору.
XV СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА
Члан 23.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и траје годину дана од дана потписивања
уговора.
XVI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни
припада по 2 (два) примерка.

Продавац
___________________________________

Купац
Заступник огранка, ШГ „Сомбор Сомбор
Срђан Пеурача, мастер инжењер шумарства
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II У осталом делу конкурсна документација бр. ЈН 457/20-1 од 24.09.2020. год. за јавну набавку
добара – ''Фарбе, боје, лакови и др. 2020. год. (за потребе ШГ „Сомбор“)'', која се спроводи у
поступку јавне набавке мале вредности се не мења.
III Понуђач је дужан да Понуду обавезно достави на измењеним обрасцима.
IV Ове измене и допуне постају саставни део конкурсне документације – '' Фарбе, боје, лакови
и др. 2020.год.(за потребе ШГ „Сомбор“)'' те се, без одлагања, заједно са овом Одлуком
објављују на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
V Обзиром да се измене врше у року краћем од 8 (осам) дана пре истека рока за подношење
понуда, рок за подношење понуда се продужава до 07.10.2020.год. (до 10,00 часова).
Јавно отварање понуда ће се обавити 07.10.2020. године у 10,30 часова у просторијама Огранка
предузећа ШГ „Сомбор“ Сомбор, Апатински пут 11.

Председник комисије
Зорица Вукелић, дипл.инж.шум.

________________________
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