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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
'' Дохрана за дивљач - сточна (камена) со 2021. год. (за потребе ШГ''Сомбор'')
Позивамо Вас да нам доставите понуду према доле наведеној спецификацији:
Ред.
бр.

1

Врста

Дохрана за дивљач сточна (камена) со

мере

Количи
на за
набавку

ком

6.650

Јед.

Цена по
јед.мере
без
ПДВ-а

Цена по
јед.мере
са ПДВом

Укупна
вредност
без ПДВ-а

Укупна
вредност
са ПДВом

УКУПНО:
Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а.
Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом.
Исказане цене су коначне, са свим урачунатим попустима и трошковима. У исказаним ценама
садржана је накнада за амбалажу и друга средства за заштиту робе од оштећења, као и превозни
трошкови до места испоруке.
Техничке карактеристике:
Понуђач се обавезује да испоручи сточну (камену) со у грумену, тежине грумена од 3-30 кг.
Понуђач се обавезује да приликом испоруке предметног добра, достави уверење о квалитету испоручене
робе издато од стране акредитованог тела, као доказ усаглашености добра са прописаним захтевима и
стандардима. Добра морају испуњаватисве услове прописане Правилником о квалитету хране за
животиње („Службени гласник РС“ бр .4/10, 113/12, 27/14, 25/15, 39/16 и 54/17 ) и Законом о
безбедности хране („Службени гласник РС“ бр. 41/09).
Наручилац задржава право контроле квалитета и усаглашености са траженим карактеристикама код
овлашћене (акредитоване) контролне институције.
Гарантни рок на испоручена добра је према декларацији произвођача.
Продавац се обавезује да Купцу испоручи робу која у свему одговара техничким спецификацијама из
његове Понуде.
Место испоруке треба да буде на паритету fcо:
- ШУ ''Козара'', лов.кућа ''Штрбац'', Бачки Моноштор 5.000 кг
- ШУ ''Апатин'', лов.кућа ''Месарске ливаде'', Апатин 1.650 кг

Рок испоруке: 5 дана од дана издавања Наруџбенице
Рок плаћања: у року од ___________ (минимално 30, максимално 45 дана) од дана уредно
испоставлјене фактуре.

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.
Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а
Рок важења понуде: 60 дана
Потисану и скенирану понуду на Вашем меморандуму доставите најкасније до 26.11.2021. 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 '' Дохрана за
дивљач - сточна (камена) со '' 2021.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')''.
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