
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

Деловодни број: ЈН 417/21-3 

Датум: 25.11.2021.  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
’’Металоглодачке услуге'' 2021.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'') 

 

 

 

 

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА:  
Понуђач је дужан да изврши предметне услуге сукцесивно у року од једне године, на основу писаног 

захтева Наручиоца у року од 3-5 дана по пријему цртежа или узорка. 

 

Понуђач је дужан да обезбеди пружање појединих  наведених услугa из горе наведене табеле, на 

територији ШГ ''Сомбор'', Сомбор ( ШУ ''Апатин'', ШУ ''Б.Моноштор'',  ШУ ''Оџаци'' и ШУ''Суботица'' ). 

Уколико је радионица Понуђача удаљена више од 30 км од седишта Наручиоца, ШГ „Сомбор“, Понуђач 

сноси трошкове одношења и доношење дела који се обрађује (Понуђач треба да наведе адресу 

радионице у којој врши металоглодачке услуге). 

 

ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ: 

 Потребно је даа понуђач располаже неопходним техничким капацитетом:  

 

- да располаже ( власништво, закуп, лизинг ) следећим машинама за извршење предметних услуга:  

- кружну бруслицу,  

- равну бруслилицу, 

- струг,  

- глодалицу, 

Ред.

бр. 

 

Назив 

Јед. 

мере 

 

Количина 

за набавку 

Јединична  

цена без 

ПДВ-а 

Јединична  

цена са 

ПДВ-ом 

 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност са 

ПДВ-ом 

1. Рад на стругу  
норма 

час 40     

2. Рад на глодалици 
норма 

час 
40     

3. Рад на бушилици  
норма 

час 
40     

4. Рад на брусилици 

кружној 

норма 

час 
30     

5. Заваривачки радови 
норма 

час 
35     

6. Каљење материјала kg 120     

7. Термичка обрада  kg 120     

УКУПНО:   



- пећ за термичку обраду метала, 

- апарате за МИГ, МАГ и електро заваривање 

 

 

Испуњеност услова техничког капацитета понуђач доказује: 

- пописном листом основних средства са означеним траженим машинама или, 

- уговором о куповини или,  

- уговором о закупу са пописном листом основних средства са означеним траженим  

  машинамазакуподавца или другим доказом о власништу или,  

- уговором о лизингу. 

               

ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ДОСТАВЉАЈУ СЕ УЗ ПОНУДУ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ОБИМ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: 

Понуђач је сагласан да су наведене количине оквирно исказане на бази процењених потреба 

Наручиоца за период на који се закључује уговор, те да у периоду реализације уговора, у зависности од 

стварних потреба Наручиоца и/или наступања оправданих околности, количине појединих услуга 

наведених у техничким карактеристикама ове конкурсне документације, могу одступати од уговорене 

количине, с тим да се укупно уговорена вредност не може повећати. 

 

РОК ПЛАЋАЊА 

Рок плаћања: У року од ______  ( минимално 30, максимално 45 дана ) дана од дана извршене 

појединачне услуге.  

 

 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.       

 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда. 

Потисану и скенирану понуду на Вашем меморандуму доставите најкасније до 01.12.2021. год. 

до 15,00 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 

услуга: ’’Металоглодачке услуге'' 2021.год. (за потребе ШГ''Сомбор''). 

  

                                

Самoстални референт за ком. послове 

Слободанка Јелачић, дипл.ек.                                                                            

mailto:jslobodanka@sgsombor.co.rs

