ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН
Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР
тел/факс: +38125-463-111; +38125/463-115;
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Деловодни број: ЈН 353/21-1
Датум: 29.09.2021.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА- (ИЗМЕНА)
Органско ђубриво-стајњак 2021.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')
Партија 1. Органско ђубриво-стајњак – ШУ''Апатин''
Позивамо Вас да нам доставите понуду према доле наведеној спецификацији:
Ред.бр.
1.

НАЗИВ ДОБРА
Органско ђубриво-стајњак

ОПИС

КОЛИЧИНА

Ферментисан
(прегорео)
са
превозом и услугом разбацивања
по терену

65 t

Рок испоруке: У року од 10 дана од дана издавања
Место испоруке: Расадник ''Зверињак'' Апатин

УСЛОВИ ИСПОРУКЕ:
Наручилац ће извршити утовар и превоз, а од понуђача се захтева услуга разбацивања стајњака
по терену (њиви), тј. на месту испоруке.
Напомена: Наручилац ће извршити утовар и превоз предметног добра на удаљености не већој од
20 км од места испоруке. Уколико је удаљеност већа од 20 км утовар и превоз обавља понуђач.
Удаљеност места утовара од места испоруке (расадник ''Зверињак''): _______ км. (попуњава понуђач)
Уз испоруку обавезно се доставља доказ да је извршена одвага.

Партија 2. Органско ђубриво-стајњак – ШУ''Козара'' Б.Моноштор
Позивамо Вас да нам доставите понуду према доле наведеној спецификацији:
Ред.бр.
1.

НАЗИВ ДОБРА
Органско ђубриво-стајњак

ОПИС
Ферментисан
(прегорео)
са
превозом и услугом разбацивања
по терену

Рок испоруке: У року од 10 дана од дана издавања
Место испоруке: Расадник ''Шмагуц'' Бачки Моноштор

КОЛИЧИНА
70 t

УСЛОВИ ИСПОРУКЕ:
Наручилац ће извршити превоз, а од понуђача се захтева уутовар и услуга разбацивања стајњака
по терену (њиви), тј. на месту испоруке.
Напомена: Наручилац ће извршити превоз предметног добра на удаљености не већој од 20 км од
места испоруке. Уколико је удаљеност већа од 20 км превоз обавља понуђач.
Удаљеност места утовара од места испоруке (расадник Шмагуц): _______ км. (попуњава понуђач)
Уз испоруку обавезно се доставља доказ да је извршена одвага.

Партија 3. Органско ђубриво-стајњак – ШУ''Суботица''
Позивамо Вас да нам доставите понуду према доле наведеној спецификацији:
Ред.бр.
1.

НАЗИВ ДОБРА
Органско ђубриво-стајњак

ОПИС
Ферментисан
(прегорео)
са
превозом и услугом разбацивања
по терену

КОЛИЧИНА
20 t

Рок испоруке: 10 тона у децембару 2021.год., а остатак од 10 тона у фебруару 2022.год.
Место испоруке: Расадник ''Храстовача'' ШУ''Суботица''

УСЛОВИ ИСПОРУКЕ:
Од онуђача се захтева услуга утовара, превоза и разбацивања стајњака по терену (њиви), тј. на
месту испоруке.
Уз испоруку обавезно се доставља доказ да је извршена одвага.
РОК ПЛАЋАЊА за партију 1,2 и 3:
Рок плаћања: у року од ___________ ( минимално 30, максимално 45 дана) од дана испоруке добара.

Рок важења понуде: 60 дана
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора обухватати једну
целокупну партију.
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно.
Потисану и скенирану понуду на Вашем меморандуму доставите најкасније до 04.10.2021. год. до
14,00 часова на e-mail : jslobodanka@sgsombor.co.rs. Понуда се може доставити поштом или лично на
адресу ШГ''Сомбор'', Апатински пут 11, Сомбор, са назнаком – Понуда за набавку '' Органско
ђубриво – стајњак за партију/е _____ 2021.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')''.

Сам.реф.за комерц.послове
Слободанка Јелачић, дипл.ек.

