ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
тел/факс: + 381 21/431-144; 6433-139
текући рачуни: 200-2291760107001-18;
265-2010310003850-51; 205-601-31;
160-923461-13; 355-1099947-33
ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198; ЕППДВ:132716493

Број: 688/1
Датум: 07.06.2021.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
-

Средства за заштиту од комараца и крпеља 2021. год. –

Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду, за набавку добара:
Средства за заштиту од комараца и крпеља 2021. год.
Спреј за заштиту од комараца и крпеља 100 мл
Ред.
број

1.

2.

3.

Место испоруке
(Огранак
Предузећа)
ШГ ‘’Сомбор’’
Сомбор
ШГ ‘’Сремска
Митровица’’
Ср. Митровица
ШГ ‘’Нови Сад’’
Нови Сад

Колич
ина
(ком.)
620

312

1.000

4.

ШГ ‘’Банат’’
Панчево

310

5.

Огранак
„Ловотурс“

30

УКУПНО:

Јединична Јединична Укупна цена Укупна цена
цена у дин. цена у дин.
у дин. без
у дин. са
без ПДВ
са ПДВ
ПДВ
ПДВ

2.272

----------------------------

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА износи:__________________________________ динара, без
ПДВ
обавезно уписати
УКУПНА
са ПДВ

ПОНУЂЕНА

ЦЕНА

износи:__________________________________
обавезно уписати
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динара,

Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА
Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета:
Квалитет добара, која су предмет овог Уговора, мора у потпуности одговарати важећим
домаћим стандардима – Закону о биоцидним производима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009,
88/2010 и 92/2011 и 25/2015) хармонизован са ЕУ Директивом 98/8/ЕЗ за предметну робу.
НАПОМЕНЕ:
Препарат мора да садржи активну супстанцу ИКАРИДИН мин. 25%.
Понуђач је у обавези да за наведени препарат достави Решење Министарства
пољопривреде и заштите животне средине о упису у листу биоцидних производа, као и
безбедносни лист.
Рок употребе добара је минимум 4 године, с тим да преостали рок важења употребе у
моменту испоруке није мањи од две трећине (2/3) наведног рока.
Време деловања заштите од уједа комараца и др. инсеката је минимално 6 часова, а против
уједа крпеља је минимално 4 часа.
Место испоруке:
Понуда се даје на паритету фцо Наручилац и то:
- ШГ ''Сомбор'', ул. Апатински пут бр. 11, 25000 Сомбор,
- ШГ ''Нови Сад'', ШУ Бегеч, ул. Обалска 1, 21411 Бегеч,
- ШГ ''Сремска Митровица'', ул. Паробродска бр. 2, 22000 Сремска Митровица,
- ШГ “ Банат“ Панчево,РЈ Механизација, лука Дунав бб, Панчево
- Огранак ''Војводинашуме-Ловотурс'', ул. Прерадовићева бр. 2, 21131 Петроварадин
Рок и начин испоруке:
Испорука добара, која су предмет ове јавне набавке, ће се вршити сукцесивно на паритету
фцо Купац по огранцима Предузећа (локације наведене под место испоруке). Испорука ће
бити у року од максимално 7 дана по пријему наруџбине Наручиоца у писаном облику.
Захтеви наручиоца у погледу места испоруке:
Испорука добара ће се вршити франко магацини огранка предузећа, на бази наведених
диспозиција. Наручилац је обавезан да о свакој насталој промени места испоруке извести
продавца у року од 3 дана пре промене.
Робу која је предмет ове јавне набавке продавац испоручује својим превозним средствима, на
паритету Фцо Купац.
Период испоруке добара: Током трајања уговора, у року од годину дана.
Услови и начин плаћања:
Наручилац ће плаћање за извршена добра извршити уплатом на рачун понуђача у року од
______ дана (минимално 30, а максимално 45 дана), од дана пријема уредно испостављане
фактуре за плаћање.
У понуди обавезно навести основне податке понуђача/фирме:
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Статус лица - за физичка лица (запослен,
незапослен или пензионер – унети
податак)
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача (за које је потребно умножити овај образац за сваког
учесника у понуди).
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је ____ (најмање 30) дана од дана отварања понуде.
Напомена: Понуђач податке из своје понуде доставља у горе наведеним табелама, који се
сматрају и обрасцем понуде.
Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_____________________________
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Критеријум за доделу уговора економски најповољнијој понуди: цена.
Резервни критеријум:
- У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим укупним ценама, биће
одабрана понуда са дужим роком плаћања, а уколико су понуде и након тога
идентичне, путем жреба.
Вашу потписану и оверену понуду нам доставите лично, или поштом на адресу:
ЈП “Војводинашуме”, 21132 Петроварадин, Прерадовићева 2 - са напоменом:
НЕ ОТВАРАТИ!
Понуда за набавку добара:
Средства за заштиту од комараца и крпеља 2021. год
или скенирано, потписано и оверено, путем мејла до 10.06.2021. год. до 15 сати, на мејл
адресу: jelena.ivanovic@vojvodinasume.rs;
Све информације у вези са овом набавком могу се добити на телефон 021/431-144
( од 7,00 до 15,00 сати).
Особа за контакт:
Јелена Ивановић
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