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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Процена фер вредности шума и шумског земљишта (II)
Овим путем Вас позивамо да доставите своју понуду за набавку услуга:
Процена фер вредности шумског комплекса „Хрљак“
Набавка није обликована по партијама. Набавка није предмет књижења у пословним књигама.
Предметна процена ради се за потребе накнаде тржишне фер вредности локалитета који је
предмет реституције. Процену вредности шумског земљишта је потребно извршити на основу
податако које ће доставити Наручилац. Процену вредности нето дрвне масе утврдиће
Наручилац на основу актуелног премера и тржишних цена дрвних сортимената по званичном
ценовнику Предузећа на дан процене као и званичних тржишних цена сече и привлачења те
процењених реалних трошкова управе и продаје за предметну дрвну масу. Процена укупне
вредности шумског комплекса износиће нето вредност шума увећано за припадајућу вредност
шумског земљишта. Обзиром да је премер датог локалитета извршен закључно са Априлом
2021. године, исти ће представљати полазну основу за обрачун вредности нето дрвне масе а
самим тим и вредност предметног земљишта. Обрачун је потребно извршити са стањем на дан
15.05.2021. године уз обезбеђење све потребне документација за процену фер - тржишне
вредности. Наведени локалитет обухвата површину од 602 ха 03 ара и 36 м2 на парцелама
6765,6766,6771/ и 6772/3 КО Ковиљ и налази се у државини ЈП Војводинашуме.
Наведене услуге треба у потпуности да буду усклађене са стандардом МСФИ 13, МРС 16, МРС
41, МРС 36 и у складу са Законом о шумама.
Поступак обрачуна подразумева увид у релевантну имовинско – правну документацију, основе
газдовања шумама, увид у електронску базу података катастарских парцела јединствене базе
података коју води РГЗ, увид на терену, као и добијање информација, стручне помоћи и
документације од надлежних служби ЈП „Војводинашуме“. Извршилац посла је у обавези да
достави Извештај о процени оверен од стране чланова тима а према захтеваном капацитету.
Напомена: Право учешћа у овом поступку набавке имају искључиво понуђачи који су
регистровани код Агенције за привредне регистре за делатност у оквиру које могу
извршити услуге које су предмет овог позива, што се доказује достављањем извода о
регистрацији.
Извршење предметних услуга подразумева стручно и професионално обављање истих од
стране кадровски оспособљених лица, те ће понуђач као доказ да располаже потребним
образовним стручним кадром доставити ИЗЈАВУ којом се потврђују захтевани услови,
према следећем: тим за израду наведених услуга чини минимум један овлашћени судски
вештак из области процене земљишта, као и минимум један лиценцирани овлашћени
ревизор.
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У поступку набавке услуга: Процена фер вредности шумског комплекса „Хрљак“, наручиоца
ЈП „Војводинашуме“,
као заступник понуђача:
______________________________________________________, са седиштем у
_____________________, ул. _____________________________ бр. _____, дајем следећу:

ИЗЈАВУ

О ЗАХТЕВАНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да за извршење услуга:
Процена фер вредности шумског комплекса „Хрљак“, наручиоца ЈП „Војводинашуме“ тим за
израду наведених услуга чини минимум један овлашћени судски вештак из области процене
земљишта, као и минимум један лиценцирани овлашћени ревизор.

Место: _______________

__________________________
М.П.

Датум: _______________

потпис одговорног лица понуђача
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Рок израде: ________ дана (макс. 10 дана) од дана достављања потребне документације за
израду од стране Наручиоца;
Рок плаћања: ______ дана (мин 7 дана, макс. 45 дана) од дана доставе фактуре, а након израде
коначног Извештаја за извршене услуге)
Укупна цена: ____________________ дин, без ПДВ-а.
Укупна цена: ____________________ дин, са ПДВ-ом.
Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а.

Услови за доделу уговора економски најповољнијој понуди:
• Критеријум за доделу уговора је: цена
- У случају да два или више понуђача понуде исту цену, као повољнија вредноваће се
понуда која има дужи рок плаћања, а уколико су понуде и након тога идентичне, путем
жреба.
▪ У понуди обавезно навести основне податке понуђача/фирме:
- Назив, адресу, матични број, ПИБ, број текућег рачуна (са називом банке на коју се
рачун односи), број телефона, електронску адресу, име и презиме одговорне особе
(директора).
Понуда треба да садржи укупну цену исказану са и без ПДВ-а, рок израде (извршења
услуга), рок и начин плаћања.
Вашу потписану и оверену понуду нам доставите најкасније до 08.06.2021. год. – лично или
поштом на адресу: ЈП “Војводинашуме”, 21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 – са
напоменом: Понуда за набавку услуга: Процена фер вредности шумског комплекса
„Хрљак“ или скенирано, потписано и оверено на свом меморандуму, путем мејла до
08.06.2021. год. до 15 h, на мејл адресу: seratlic@vojvodinasume.rs.
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