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 99/22-3
Датум: 28.03.2022.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Сервисирање ванбродског мотора
2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')
Позивамо Вас да нам доставите понуду према доле наведеној спецификацији:
Ред.бр.

Назив

1

Сервис ванбродског мотора
(YAMAHA ) F15

2

Сервис ванбродског мотора
(YAMAHA ) F6

3

Сервис ванбродског мотора
(YAMAHA ) F40

4

Сервис ванбродског мотора
(YAMAHA ) F9,9

Сервис обухвата замену
- уље мотора
- филтер уља
- уље мењача
- филтер горива
- свећице
- уље мотора
- филтер уља
- уље мењача
- филтер горива
- свећице
- уље мотора
- филтер уља
- уље мењача
- филтер горива
- свећице
- елиса
- каиш
- уље мотора
- филтер уља
- уље мењача
- филтер горива
- свећице

Број мотора

4

1

1

2

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ СЕРВИСА:
Рок извршења услуге сервиса: сукцесивно, према потреби Наручиоца на основу писаног захтева
Наручиоца у року од три дана.
Место извршења услуге сервиса: ШУ''Апатин'', Кружни насип 13, Апатин.
ГАРАНТИ РОК: ______ мес. ( мин. 6 месеци од дана изрвешног сервиса )
РОК ПЛАЋАЊА
Рок плаћања: У року од ______ ( минимално 30, максимално 45 дана ) дана од дана уредно
испостављене фактуре.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 60 дана од дана отварања понуда.
Након пружене услуге, Извршилац услуге сачињава записник о пруженој услузи, која ће бити
потписана од стране овлашћених лица представника Наручиоца услуга.

Понуђач треба да поседује овлашћење или потврду произвођача којом доказује да је овлашћен за
сервисирање YAMAHA ванбродских мотора као и да је дистрибутер резервних делова на
територији Р. Србије, коју доставља уз понуду.
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 31.03.2022. 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 ''
Сервисирање ванбродског мотора 2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')''.
У прилогу:
- Образац понуде
- Модел уговора
Сам.реф.за комерц.послове
Слободанка Јелачић, дипл.ек.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:
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

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ
Јед.
мере

Ред.
бр.

Врста услуге

1.

Сервис ванбродског мотора
(YAMAHA ) F15

2.
3.
4.

(ком)

Сервис ванбродског мотора
(YAMAHA ) F6
Сервис ванбродског мотора
(YAMAHA ) F40
Сервис ванбродског мотора
(YAMAHA ) F9,9

Цена по
јед.мере
без ПДВ-а

Цена по
јед.мере са
ПДВ-ом

Укупна
вредност
без ПДВ-а

Укупна
вредност
са ПДВ-ом

4
1
1
2

УКУПНО
Укупна вредност понуде износи _____________ динара без ПДВ-а.
Укупна вредност понуде износи _____________ динара са ПДВ-ом.
РОК ПЛАЋАЊА
Рок плаћања: У року од ______ ( минимално 30, максимално 45 дана ) дана од дана уредно
испостављене фактуре.
РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ СЕРВИСА:
Рок извршења услуге сервиса: сукцесивно, према потреби Наручиоца на основу писаног захтева
Наручиоца у року од три дана.
Место извршења услуге сервиса: ШУ''Апатин'', Кружни насип 13, Апатин.
ГАРАНТИ РОК: ______ мес. ( мин. 6 месеци од дана изрвешног сервиса )
Рок важења понуде: 60 дана

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

Понуђач

ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин
Прерадовићева 2
Матични број:08762198;
ПИБ:101636567;
Огранак Предузећа
ШГ „Сомбор“ Сомбор
Број: ________
Датум: ____.____._______
МОДЕЛ УГОВОР О ВРШЕЊУ УСЛУГА
I УГОВОРНЕ СТРАНЕ
Закључен у Сомбору, дана _________ . године између:

II

1.

Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, које заступа заступник огранка Предузећа
ШГ „Сомбор“ Сомбор Апатински пут 11, Срђан Пеурача, маст.инж.шум., с једне стране као
купац (у даљем тексту: Наручилац), и

2.

_________________________________________________________________________________
___________________________________ (у даљем тексту: Давалац услуга).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују да се овај Уговор додељује на основу достављене
понуде Понуђача, овде Даваоца услуга, која је прихваћена од стране Наручиоца, у поступку набавке
услуга: СЕРВИС ВАНБРОДСКИХ МОТОРА – 2022.ГОД. (за потребе ШГ''Сомбор) спроведене по
позиву за подношење понуда бр. ________, дана _________ год.
Члан 2.
Предмет овог уговора је вршење услуга: '' Сервис ванбродских мотора 2022.год. за потребе
ШГ''Сомбор''
Количина
Цена по
Цена по
Укупна
Укупна
Ред.
Јед.
Назив
мотора за јед.мере (без јед.мере (са
вредност
вредност (са
бр.
мере
сервис
ПДВ-а)
ПДВ-ом)
(без ПДВ-а)
ПДВ-ом)
1
Сервис ванбродског
мотора
ком
4
(YAMAHA ) F15
2
Сервис ванбродског
мотора
ком
1
(YAMAHA ) F6
3
Сервис ванбродског
мотора
ком
1
(YAMAHA ) F40
4
Сервис ванбродског
мотора
ком
2
(YAMAHA ) F9,9
УКУПНО:
Укупна вредност понуде _________ без ПДВ-а.
Укупна вредност понуде _________ са ПДВ-ом.

Исказана цена је коначна, са свим урачунатим попустима, и представља коначну вредност
услуге са свим урачунатим зависним трошшковима ( трошкови изласка на терен, потрошни материјал
и сл.)
Исказана вредност је коначна, са свим урачунатим попустима, и представља коначну вредност
услуге.
Исказане цене су фиксне до реализације Уговора.
Члан 3.
Давалац је обавезан да за извршену услуге испостави Наручиоцу фактуру у складу са
важећим прописима, у року од 3 дана од дана извршене сукцесивне услуге, а по основу радног
налога, потписан од стране овлашћених лица уговорних страна.
Члан 4.
Наручилац је обавезан да изврши плаћање извршене услуге у року од __од дана настанка
дужничко-поверилачког односа. Дужничко-поверилачки однос настаје даном изврешног сервиса и
пуштања у рад предмета овог уговора Наручиоцу.
Члан 5.
Плаћање за извршену услугу врши вирмански наручилац, коме је услуга извршена.
Члан 6.
Гаранти рок: ______ (мин. 6 месеци) од дана изрвешног сервиса.
Члан 7.
Давалац се обавезује да ће:
-пружити услуге у складу са захтевом наручиоца
-пружене услуге у свему одговарати захтеваним техничким карактеристикама, квалитету и
другим посебним условима наручиоца
-у случају рекламације наручиоца на квалитет услуга одмах извршити нову услугу
одговарајућег квалитета по диспозицијама наручиоца
-изврштити фактурисање услуга у погледу рока, висине и осталих услова сагласно поднетој
понуди
- пре изласка на терен о свом доласку обавестити и услугу извршити у присуству овлашћеног
лица из ШГ ''Сомбор.
Члан 8.
Наручилац се обавезује да ће:
- Даваоцу услуга благовремено упутити захтев за пружањем услуга
- благовремено обезбедити приступ локацијама на којима се мотори за сервисирање
- извршити плаћање према уговореним роковима, цени и осталом
- у случају потребе рекламирања, за извршене услуге то учинити одмах, а најкасније у року од
3 дана од дана извршене услуге
Члан 9.
У случају кашњења извршења услуге Наручилац услуга има могућност да одреди Даваоцу
услуге накнадни рок за извршење.
Уколико Наручилац услуга Даваоцу услуге не одреди накнадни рок или накнадни рок
одреди, а услуга не буде реализована у том року, Наручилац услуга има могућност да захтева од
Даваоца услуга плаћање уговорне казне 0,5 % од вредности неизвршене услуге за сваки дан
закашњења, а максимално 5% од вредности.
Члан 10.
У случају да извршена услуга не одговара уговореним стандардима квалитета, наручилац
услуга има право, након уредног обавештења даваоца услуга, да:
- захтева од даваоца услуга уредно извршење уговора и накнаду штете због задоцњења.
- тражи снижење цене услуге у сразмери у којој је услуга извршена мимо уговорених
стандарда.

- да одустане од уговора и тражи накнаду штете због неиспуњења.
- да захтева уредно испуњење уговора у складу са уговореним стандардима и накнаду штете
због неуредног испуњења.
Члан 11.
Околности независне од воље уговорних страна, које ни пажљива страна не би могла избећи,
нити би могла отклонити последице таквих околности, сматраће се као случајеви који ослобађају од
одговорности, ако наступе након закључења уговора и спречавају његово потпуно или делимично
извршење (виша сила).
Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу
уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су
обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 часа.
Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија,
саобраћајне несреће, одлуке органа власти и други случајеви који су законом предвиђени као виша
сила.
Члан 12.
Наступање околности из претходног члана, продужиће рок за извршење уговорних обавеза, за
време које по свом трајању одговара трајању више силе.
Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су јој биле познате у
тренутку закључења уговора и преузимању уговорних обавеза.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока, свака страна има право да раскине
уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.

Члан 13.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може
захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено
извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана.
Члан 14.
Приликом закључења уговора, Давалац обезбеђује испуњење свих својих уговорних обавеза
средством финансијског обезбеђења – регистровану бланко соло меницу, оверену печатом и
потписом Даваоца, са меничним писмом, попуњеним и овереним, у коме је уписан износ 10% од
вредности уговора вез ПДВ-а из члана 2. а у циу доброг извршења посла као гаранцију да ће своје
обавезе у целости извршити на уговорени начин и у уговореном року.
Меница се налази код Наручиоца онолико колико траје рок за испуњење обавеза Даваоца
уговора. Меница се не може вратити Даваоцу пре истека рока за испуњења обавеза, осим уколико је
Наручилац у целости испунио своје обавезе.
Члан 15.
Измене и допуне овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат у
писаном облику.
Члан 16.
На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 17.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно,
а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Сомбору.

Члан 18.
Рок трајања уговора је од дана закључења уговора до испуњења уговорних обавеза, а најдуже
12 месеци од дана закључења уговора, при чему динамику извршења услуга утврђује Наручилац
услуге и Давалац услуге је дужан да поступа по утврђеној динамици.
Члан 19.
У случају наступања околности из члана 11. овог Уговора, уговорне стране могу продужити
рок за извршење уговорних обавеза за време које по свом трајању одговара вишој сили.
Ако се трајање више силе продужи након уговореног рока трајања уговора, свака страна има
право да раскине уговор, без обавезе плаћања накнаде штете другој страни.
Остале измене и допуне овог купопродајног уговора, могуће су у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама и уз обострану сагласност уговорних страна.
Члан 20.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свакој уговорној страни
припада по 2 (два) примерка.

ЗА ДАВАОЦА

__________________________

ЗА НАРУЧИОЦА
Заступник огранка, ШГ „Сомбор“ Сомбор
Срђан Пеурача, мастер инжењер шумарства
____________________________

