ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ
21131 Петроварадин, Прерадовићева 2
тел/факс: + 381 21/431-144; 6433-139
текући рачуни: 200-2291760107001-18;
265-2010310003850-51; 205-601-31;
160-923461-13; 355-1099947-33
ПИБ:101636567; МАТ.БР.:08762198; ЕППДВ:132716493

Број: 630/1
Датум: 27.05.2022.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА

- Услуге редовног одржавања дворишта Дирекције ЈП, 2022. год. Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своје понуде, за набавку услуга:
Услуге редовног одржавања дворишта Дирекције ЈП, 2022. год.
Набавка није обликована по партијама.
Предметне услуге су потребне како следи:
1) Одржавање травњака
а) Прихрана – редовно месечно, као и пролећно и зимско ђубрење адекватним средствима за
прихрану;
б) Заштита травњака – по потреби;
в) Редовно заливање и кошење травњака (површине у окружењу зграде Дирекције ЈП и
“Ловотурс-а”, на адреси Петроварадин, Прерадовићева 2).
Напомена: кошење травњака вршити косачицом која има кош и сабира остатке након прохода и
то 1x, или по потреби 2x недељно у сезони интензивног пораста траве.
г) Пролећна, или јесења вертикулација травњака уз подсејавање семеном траве.
2) Нега и одржавање ружа
Активности на нези и заштити ружа вршити по моделу и шеми неге заштите ружа стаблашица
(потребно ђубрење, заштита од ваши и биљних болести); орезивање прецветалих ружа, као и
коначно орезивање и прекривање ружа агрил фолијом или јутом пред мразеве, ради заштите од
смрзавања; Стабилизација ружа у циљу заштите од прелома; Замена ружа по потреби, у
случају сушења/прелома;
3) Нега и одржавање украсних трава – прихрана и орезивање, а по потреби и замена;
4) Нега и одржавање фотиније - прихрана (током вегетације месечно, и сезонски 2x
годишње), као и орезивање. Заштита по потреби;
5) Нега и одржавање пирамидалних храстова – редовно орезивање и прихрана, а заштита од
биљних болести и штеточина по потреби;
6) Нега и одржавање кугластих храстова, јапанске трешње и кугласте врбе: прихрана,
заштита и орезивање, као и вађење и замена сувих јединки; На месту извађених, сувих
стабала, садња одговарајуће врсте дрвећа која ће се уклопити у постојећи амбијент;
7) Нега и одржавање шимшира: орезивање, прихрана, нега и заштита;
8) Нега и одржавање биљака у ентеријеру;
9) Редовно одржавање и управљање заливним системом.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Наручилац: ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин
у поступку набавке услуга: Услуге редовног одржавања дворишта Дирекције ЈП, 2022. год
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Статус лица (за физичка лица)

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача (за које је потребно умножити овај образац за сваког
учесника у понуди).
У случају да понуду доставља физичко лице, обавезно навести своје основне податке: име и
презиме, адресу, број текућег рачуна и назив банке којој рачун припада, као и статус лица:
запослен, незаспослен, или пенизонер.
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ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
Предмет набавке: Услуге редовног одржавања дворишта Дирекције ЈП, 2022. год.
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА УСЛУГА (за период од 12 месеци) ИЗНОСИ:
__________________ дин. (без ПДВ-а), односно ______________ дин. (са ПДВ-ом).
(Понуђач уписује укупно понуђену цену услуга).
Понуђач: 1) јесте 2) није у систему ПДВ-а. (заокружити)
Плаћање се врши једном месечно, са обрачуном до 10. у текућем месецу, за претходни месец.
Рок плаћања: ______ дана (мин 7 дана, макс. 45 дана) од дана доставе фактуре, након
извршених услуга.
Понуђач: 1) јесте 2) није у систему ПДВ-а. (заокружити)
Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а.
Уколико је понуђач физичко лице - исказује цену, односно понуду, без ПДВ-а.
Предметне услуге се односе на период извршења у току једне године.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је ____ (најмање 30) дана од дана отварања понуде.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_____________________________
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Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда- најнижа 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.

Вашу потписану и оверену понуду (из приложеног обрасца) нам доставите лично, или
поштом на адресу:

ЈП “Војводинашуме”, 21132 Петроварадин, Прерадовићева 2 - са напоменом:
НЕ ОТВАРАТИ!
Понуда за набавку услуга:
-

Услуге редовног одржавања дворишта Дирекције ЈП, 2022. год. –

или скенирано, потписано и оверено, путем мејла до 03.06.2022. год. до 12 сати, на мејл
адресу: sminic@vojvodinasume.rs
За све додатне информације се можете обратити путем наведенe и-мејл адресe, писаним путем.
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