
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ НАДЗОРА НАД ИЗРАДОМ ШУМСКО ПРИВРЕДНЕ
ОСНОВЕ ЗА ПРИВАТНЕ ШУМЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ

а) Назив уговорног органа;
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ

б) Опис предмета набавке и техничке спесификације:
Предмет набавке је пружање услуге стручног надзора над израдом шумско привредне
основе за приватне шуме на подручју општине Котор Варош, за период од 01.01.2016. до
31.12.2025. године.
Врста уговора о јавној набавци: јавна набавка услуга из Анекса II дио Б Закона.
ЈРЈН ознака:77200000-2 - шумарске услуге.

в) Период за који се закључује уговор;
8 мјесеци од дана потписивања уговора.

г) Критериј за избор понуде у складу са чланом 64. Закона:
НАЈНИЖА ЦИЈЕНА

д) Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити:
д.1. СПОСОБНОСТ ОБАВЉАЊА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

д. 1.1 У складу са чланом 46. Закона. добављачи требају испуњавати сљедеће услове:

а) понуђачи морају бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет јавне
набавке.
б) да посједују лиценцу за пружање предметних услуга из области пројектовања у
шумарству коју издаје Министарство пољопривреде. шумарства и водопривреде
Републике Српске.

д. 1.2. У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду
доставити:

!) Рјешење о упису у судски регистар са свим прилозима и измјенама или Извод из
судског регистра. Докази који се достављају морају бити оригннали или
овјерене копије;

2) Увјерење о регистрацији код Пореске улраве { ЈИБ)
3) Лиценцу за пружање предметних услута из области пројектовања у шумарству
коју издаје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Српске односно, уколико ју не посједује, изјава добављача ( Анекс 2) да ђе уколико
његова понуда буда изабрана као најповољнија у року од 5 (пет) дана од дана

пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача доставита наведену лиценцу.

Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије.



ђ) Период важења понуде:
60 дана

е) Начин достављања понуде:
ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ПОШТЕ ИЛИ ЛИЧНО НА ПРОТОКОЛ ОПШТИНЕ КОТОР
ВАРОШ

ж) Адресз на коју се понуда доставља:
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ
ЦАРА ДУШАНА ББ
КОТОР ВАРОШ
з) Датум и вријеме провођења преговарања и/или дискусије са понуђачима ако је то
неопходно:
НЕМА ПРЕГОВОРА

и) Врста и вриједност гаранције за озбиљност понуде или за уредно извршење уговора,
уколико су оне предвнђене;
НЕМА ЗАХТЈЕВА ЗА ГАРАНЦИЈУ

ј) Да ли се уговор закључује за једнократно извршење одређене услуге или на период који
не може бити дужи од три године:
УГОВОР СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ ЗА ЈЕДНОКРАТНО ИЗВРШЕЊЕ ПРЕДМЕТНЕ УСЛУГЕ.

к) Крајњи рок за доставу понуда (датум, мјесто и вријеме}:
03.12, 2015. ГОДИНЕ
КОТОР ВАРОШ
ДО10,ООЧАСОВА

л) УГОВОРНИ ОРГАН ФОРМИРА КОМИСИЈУ КОЈА ЋЕ ПО ПРИЈЕМУ ПОНУДА
ИСТЕ ЕВАЛУИРАТИ И ПРЕДЛОЖИТИ ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА ИЛИ ОДБИЈАЊЕ
ПОНУДЕ, ЗАВИСНО ОД КВАЛИТЕТА ПРИСЛЛУ1ИХ ПОНУДА.

л>) Контакт особа, број телефона и адреса електронске лоште
БРАНКИЦА РАДУЛОВИЋ
051-784-611

Број: 02/5-404- /15
Датум: 25.11.2015. године
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