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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:
- Сервис клима уређаја 2020. (за потребе Дирекције ЈП и „Војводинашуме-Ловотурс“-а)

Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду, за набавку услуга: Сервис
клима уређаја (за потребе Дирекције ЈП и Огранка предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“).
Набавка није обликована по партијама.
Табела бр. 1 - Услуге сервиса клима уређаја
Ред.
бр
1.
2.
3.
4.

Број услуга
(оквирне
количине)

Назив и опис услуге
Прање унутрашње и спољне јединице
са дезинфекцијом и допуном фреона
до 250 gr, и контрола рада уређаја
Пуњење фреоном комплетног уређаја
до 1 kg
Замена кондезатора спољашње
јединице
Замена електронике унутрашње
јединице и/или осталих делова

Јединична
цена (дин, без
ПДВ-а)

Укупна цена дин,
без ПДВ-а

10
10
5
5
УКУПНО динaра (без ПДВ-а):

УКУПНО динара (са ПДВ-ом):
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Табела бр. 2 – Марке и типови, и количина клима уређаја које поседује наручилац (са
локацијама на којима се налазе предметни клима уређаји)
Дирекција ЈП „Војводинашуме“,
Прерадовићева бр. 2, Петроварадин
Марка и тип клима уређаја
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Midea MSG 12 AR
Midea MSG 18 AR
Housel HASD-09HM5
Housel HAS-12HM
Housel HAS-18HC
Galanz 12H53F150L2
Galanz AUS-18H53R10C3 KUDO
Grее GWH123NB-K3NNB1C/O
Gree GWH123NB-K1NNB1A/1
Galanz AUS-12HR53FA2
Дирекција Oгранка предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“,
Прерадовићева бр. 2, Петроварадин
Марка и тип клима уређаја

1.

Housel HAS 09 HM5
Oгранaк предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“,
ПЈ Каћ, Стари каћки пут бб, Каћ
Марка и тип клима уређаја

1.

Gree GWH09NA-K3NNB1C/0
Oгранaк предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“,
ПЈ Фазанерија „Ристовача“, Ристовача бб, Бач
Марка и тип клима уређаја

1.

Elite AS12ER3

Количина
(комад)
2
2
1
2
1
5
1
1
1
1
Количина
(комад)
7
Количина
(комад)
2
Количина
(комад)
1

НАПОМЕНЕ:
- У табели бр. 1 су исказане оквирне количине за услуге сервиса клима уређаја
које служе за рангирање најповољније понуде, док ће стварне количине бити
утврђене у складу са потребама Наручиоца, а максимално до износа процењене
вредности за предметну набавку.
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.
ЦЕНА: Током трајања уговора, јединичне цене су фиксне и непроменљиве.
У цени су садржани сви трошкови неопходни за вршење предметних услуга, на
паритету Фцо наручилац.
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РОК ПЛАЋАЊА: Наручилац ће плаћање извршених услуга извршити уплатом на рачун
понуђача у року од _____ дана ( минимално 30 дана, а максимално 45 дана) од дана пријема
уредно испостављаних фактура за плаћање.
РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: Понуђач треба у року од _____ сати (најдуже 4 сата) од
пријема захтева Наручиоца, да сопственим превозом стигне на назначену локацију и
приступи редовном сервису клима уређаја.
Уколико понуђач отклања пријављени квар, он је је у обавези да изврши дијагностику
пријављеног квара у року од 24 сата од пријаве квара и да га отклони у року од 2 дана од
момента дијагностиковања квара.
За случај да отклањање квара подразумева набавку нове компоненте, рок за извршење
услуге поправке је 5 дана.
МЕСТО ИЗВРШЕЊА: Услуге сервиса клима уређаја ће се вршити код Наручиоца, на
следећим адреасама:
- Дирекција ЈП “Војводинашуме”, Прерадовићева 2, 21131 Петроварадин;
- “Војводинашуме-Ловотурс”, Прерадовићева 2, 21131 Петроварадин;
- ПЈ „Каћ“, Стари каћки пут бб, 21241 Каћ;
- Фазанерија “Ристовача”, Ристовача бб, 21420 Бач.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је 60 дана од дана отварања понуда.
ГАРАНТНИ РОК И РЕКЛАМАЦИЈЕ: Гаранција на уграђене делове је према декларацији
произвођача делова, док је на услугу сервиса и поправку 12 месеци од дана извршене
услуге. Изабрани понуђач је у обавези да у року од 12 сати по пријави рекламације на
квалитет извршене услуге од стране наручиоца отклони разлоге рекламације о свом
трошку.
НАПОМЕНЕ:


У случају интервентних поправки чија је вредност већа од 10.000 динара,
Извршилац услуга је дужан да представнику Наручиоца испостави понуду, а
интервенцији ће приступити тек након одобравања радова од стране Наручиоца.
 Уградња резервних делова: Резервни делови нису урачунати у цену, те ће се они
фактурисати посебно. Уколико је извршена услуга са заменом резервних делова,
потребно је да се на рачуну посебно искаже вредност услуга, а посебно вредност
резервних делова и потрошног материјала. Наручилац задржава право да изврши
упоређивање цена резервних делова и потрошног материјала са тржишним ценама и
тражи усаглашавање исказаних цена, у случају да постоје већа одступања у односу
на упоредне тржишне цене.
 Замена делова подразумева набавку и уградњу дела који је у квалитету замењеног
дела. Након извршених услуга, понуђач и овлашћени представник наручиоца
обострано потписују записник (радни налог) о извршеним услугама и замењеним
деловима, што је основ за оверу фактуре.
1. Критеријум за избор најповољније понуде

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума:
- економски најповољнијапонуда, са основним критирујом: ЦЕНА.
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2. “Резервни” критеријуми
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, предност има понуђач
који је понудио дужи рок плаћања. У случају да су два или више понуђача понудили исту
најнижу понуђену цену и исти рок плаћања, предност има понуђач који је понудио краћи
рок стизања на назначену локацију и приступања редовном сервису клима уређаја. У
случају да су два или више понуђача понудили исту најнижу понуђену цену, исти рок
плаћања и исти рок стизања на назначену локацију и приступање редовном сервису клима
уређаја, Комисија ће, у присуству понуђача, путем жреба одредити који понуђач има
предност.
3. Поступак избора најповољније понуде путем жреба
Наручилац ће упутити позив понуђачима чије су понуде са истом најнижом понуђеном
ценом и истим роком плаћања да присуствују поступку жребања.
Вашу потписану и оверену понуду нам доставите:
- Лично, или поштом на адресу: ЈП „Војводинашуме“, 21131 Петроварадин,
Прерадовићева 2 - са напоменом:
Понуда за набавку услуга: Сервис клима уређаја, 2020. (за потребе Дирекције ЈП и
„Војводинашуме-Ловотурс“-а), или скенирано, потписано и оверено на свом
меморандуму, путем мејла, најкасније до 23.12.2020. године до 15h, на мејл адресу:
sinisa@vojvodinasume.rs
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