
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
Број: 4-259/2020-01-IV
Дана: 28.08.2020. године
П Л А Н Д И Ш Т Е

На основу члана 39. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези са Одлуком о покретању
поступка јавне набавке мале вредности бр. 4-209/2020-II од 30.06.2020. године

Наручилац:
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ

Војводе Путника бр. 38
26360 ПЛАНДИШТЕ

позива

Удружење шумарских и ловних радника Србије „Шума и лов“, 11 000 Београд, ул.
Дољанска бр. 67

ДА ПОДНЕСЕ ПОНУДУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА-
НАБАВКА ПАТЕНТИРАНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ПОСТУПКА ЗА

ПОШУМЉАВАЊЕ
ЈН 15/2020

Интерни број 4-259/2020-II

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца:
Општина Пландиште, Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште
-интернет страница Наручиоца: www.plandiste-opstina.rs

2.Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 2.) Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015).

3.Природа и обим услуга и основна обележја услуга, место извршења услуга, ознака
из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је јавна набавка услуге – Набавка патентиране технологије
са имплементацијом поступка за пошумљавање, која ће се спровести у преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда, сходно члану 36. став 1. тачка 2.)
Закона о јавним набавкама.
Назив и ознака из општег речника набавке:
77200000 – шумарске услуге
Општина Пландиште има потребу за јавном набавком патентиране технологије са
имплементацијом поступка за пошумљавање деградираних и еродираних земљишта, кат
пар. бр: 688, 689, 690 и 691, све у КО Барице, из разлога што је Пројектом „Подизање шума



на деградираним и еродираним земљиштима применом нових технологија ради заштите од
еолске ерозије и десертификације" децидно предвиђено да се пошумљавање изврши
патентираном технологијом подизања засада дрвенастих врста у отежаним условима
средине П 2013-0555 (рег.бр. патента Nº 53921), за коју технологију ексклузивно право
коришћења лиценце за патент поседује Удружење шумарских и ловних радника Србије
"Шума и лов".
Децидно је предвиђено да се пошумљавање изврши патентираном технологијом подизања
засада дрвенастих врста у отежаним условима средине П 2013-0555 (рег.бр. патента
Nº 53921), за коју технологију ексклузивно право коришћења лиценце за патент поседује
Удружење шумарских и ловних радника Србије "Шума и лов".

4.Број партија уколико се предмет обликује у више партија:
Ова јавна набавка није обликована у више партија.

5.Уговор о јавној набавци је резервисан за установе, организације или привредне
субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање
инвалидних лица:
Ова јавна набавка није резервисана за установе, организације или привредне субјекте за
радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица.

6.Разлог за примену и основ из закона у случају преговарачког поступка: преговарачки
поступак без објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36 став 1. тачка 2.)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) из
разлога што Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива
за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлог предмета јавне
набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити
само одређени понуђач.

7.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

8.Начин преузимања Конкурсне документације, односно интернет адреса где је
Конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација за предметну набaвку може се преузети са Портала јавних
набавки http://portal.ujn.gov.rs/. и на интернет страници Наручиоца www.plandiste-
opstina.rs

9.Начин подношења понуда и рок:
Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној коверти или кутији на
адресу Наручиоца: ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ, Војводе Путника  бр. 38, 26360
Пландиште, са обавезном назнаком на лицу коверте: "Не отварати - понуда за ЈН 15/2020
- „Набавка патентиране технологије са имплементацијом поступка за
пошумљавање“, поштом или лично преко писарнице Наручиоца.
На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона и име
особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 07.09.2020. године до 12,00 часова.



Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду
примљене у писарницу Наручиоца) до 07.09.2020. године до 12,00 часова.
Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

10.Место, време и начин отварања понуда и преговарања: Отварање понуда обавиће се
у просторијама Наручиоца у Пландишту, Војводе Путника бр. 38, мала сала, дана
07.09.2020. године, у 12:30 часова. Отварање понуда је јавно.

11.Предмет преговарања: Предмет преговарања биће цена, и начин и рок плаћања за
извршене услуге. Из наведених разлога овлашћени представници понуђача морају у оквиру
пуномоћи имати јасно прецизирана овлашћења за измену првобитне понуде (у смислу да
ли имају ограничења у смислу измене првобитне понуде у делу понуђене цене као и
границе тих овлашћења, или је овлашћење неограничено).

12.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда и преговарања: Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда и преговарања уз прилагање писменог овлашћења за лице које ће присуствовати
отварању понуда, а које се предаје Комисији пре отварања понуда. Уколико представник
понуђача нема писмено овлашћење за учешће у поступку, исти ће имати статус опште
јавности.

13.Рок за доношење одлуке о додели уговора: Наручилац ће у року од три дана од дана
окончања преговарања донети одлуку о додели уговора.
Наручилац задржава право да:

- додели уговор једном понуђача зависно од повољности понуде
- обустави поступак јавне набавке.

14.Лице за контакт: Магдалена Тошић, дипл. правник,, e-mail:
magdalena.horvat@plandiste-opstina.rs

15.Остале информације :
Понуда се даје на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


