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 50/22-3
Датум: 04.02.2022.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Опрема за прање возила 2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')
Позивамо Вас да нам доставите понуду према доле наведеној спецификацији:
1. Апарат за прање возила:
- проток воде (1/h) 300-700
- излазна температура воде (̊C) 80
- број обртаја мотора (обр/мин) / хлађење мин. 1400/водено
- радни притисак (бар) 30-160
- запремина резервоара горива/детерџента (l) мин. 15/10
- мотара снага
- тежина максимално 120 кг
- Karcher или одгов.
2. Усисивач
- мембрански филтер
- количина ваздуха (l) 74-80
- максимална прихватна снага (W) 1300-1400
- материјал резервоара – пластика
- садржај резервоара (l) 30
- тежина без прибора максимално 15 кг
- Karcher или одгов.
Рок испоруке: у року од 10 дана од дана издавања Наруџбенице.
Место испоруке: fco ШГ''Сомбор'' Апатински пут 11, Сомбор
Рок плаћања: минимално 30, максимално 45 дана од дана уредно испостављене факуте
Рок важења понуде: 30 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.
Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а
Потисану и скенирану понуду на обрасцу понуде у прилогу доставите најкасније до
09.02.2022. 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 за прање возила 2022.год. ( за потребе
ШГ''Сомбор'')''.
Сам.реф.за комерц.послове
Слободанка Јелачић, дипл.ек.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
1.
Назив понуђача
2.

Седиште понуђача

3.

Одговорна особа (потписник уговора)

4.

Особа за контакт

5.

Телефон

6.

Телефакс

7.

Електронска адреса

8.

Текући рачун /понуђача

9.

Матични број понуђача

10

Порески број понуђача

код банке

2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Ред.
бр.

1.
2.

Јед.
мере
(ком)

Врста услуге
Апарат за прање
возила_________________
(марка/модел)
Усисивач ______________
(марка/модел)

Цена по
јед.мере
без ПДВ-а

Цена по
јед.мере са
ПДВ-ом

Укупна
вредност
без ПДВ-а

Укупна
вредност
са ПДВ-ом

1
1

УКУПНО

Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а.
Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом.

Рок плаћања: у року од ___________ (минимално 30, максимално 45 дана) од дана уредно
испостављене фактуре.
Рок испоруке: у року од 10 дана од дана издавања Наруџбенице.
Место испоруке: fco ШГ''Сомбор'' Апатински пут 11, Сомбор
Рок важења понуде: 30 дана

Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник
групе понуђача одређен споразумом.
Место и датум:

Понуђач

