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 470/21-3
Датум: 09.12.2021.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
''Опрема при делатности коришћења шума'' 2021.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')
Партија 3. ПВЦ трака за обележавање закачених стабала
Позивамо Вас да нам доставите понуду према доле наведеној спецификацији добара:

Ред.бр.

1.

Назив

ПВЦ трака за
обележавање
закачених стабала

Јед.
мере

Количина
за
набавку

кг

70

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена са
ПДВ-а

Укупна
вредност
без ПДВ-а

Укупна
вредност
са ПДВ-ом

УКУПНО:

Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а
Техничке карактеристике:
- ПВЦ сигнална трака у бунту црвене боје
- ширина траке: 10 цм
- 1 кг траке = 90 м траке
Наручилац задржава право контроле квалитета и усаглашености
карактеристикама код овлашћене (акредитоване) контролне институције.
Гарантни рок на испоручена добра је према декларацији произвођача.

са

траженим

Место испоруке треба да буде на паритету fcо:
ЈП ''Војводинашуме'' ШГ''Сомбор'' Апатински пут 11, Сомбор
Рок испоруке: 5 дана од дана издавања Наруџбенице
Рок плаћања: минимално 30, максимално 45 дана од дана испоруке добара.
Рок важења понуде: 60 дана
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.
У случају кашњења у испоруци добара, Наручилац има могућност да одреди
Продавцу накнадни рок. У том случају обавештава Продавца писменим путем о продужењу
рока, најкасније наредног дана од дана истека уговореног рока за вршење услуге.

Потисану и скенирану понуду на Вашем меморандуму доставите најкасније до 14.12.2021.
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 '' Опрема при делатности коришћења шума'' 2021.год. ( за потребе
ШГ''Сомбор'') - партија 3 ''
Сам.реф.за комерц.послове
Слободанка Јелачић, дипл.ек.

