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: 495/1
Датум: 06.05.2022.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,
ЗА НАБАВКУ РАДОВА:
Заштитa од воде и влаге 2022. год.
(За потребе Дирекције ЈП)
Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду за набавку радова:
Заштита од воде и влаге, 2022. год.
Предметни хидроизолатерски радови су потребни, према следећој спецификацији:
-

-

Излазак на терен и узимање потребних мера
Набавка потребног материјала
Детаљно чишћење дела кровне површине и припрема подлоге где ће се изводити
радови (састав металне заштитне ограде и бетонске конструкције, око светларника,
вентилационих отвора, димњака, сливника и местимична санација атике)
Премаз битулитом дела на атици, око сливника и металне заштитне ограде
Након 24 сата премаз полиазбитол хладном пастом и по потреби постављање стаклене
мрежице
Постављање нове бетонске подлоге на вентилационе отворе ради лакшег постављања
лимених капа
Набавка и уградња нових лимених капа на 2 вентилациона отвора
Повезивање громобранских трака, као и постављање нових на местима где недостају
Наношење „Sikaflex 11FC“ или одговарајуће еластичне једнокомпонентне заптивне
масе на делу око светларника, димњака и вентилационих отвора
Премаз комплетне атике и свих позиција, где је наношена хладна паста, заштитном и
рефлексујућом фарбом „Solarflex“, или одговарајућом.

НАПОМЕНЕ:
-

Неопходан услов за давање понуде је да потенцијални понуђач дође на локацију
Наручиоца (Прерадовићева 2, Петроварадин) ради обиласка објекта и увида у обим
радова који треба да се изврше. Наручилац ће том приликом издати потврду
потенцијалном понуђачу о извршеном обиласку, а која ће бити приложена као саставни
део његове понуде;

-

Потенцијални понуђач захтев за долазак на локацију Наручиоца шаље на e-mail:
sinisa@vojvodinasume.rs, након чега ће у року од 24 сата добити информацију о термину
доласка;

-

У понуђеној цени морају бити укалкулисани сви трошкови (долазак на место извођења
радова, материјал и транспорт истог и сви радови који треба да буду урађени)

Место извршења предметних радова: Дирекција ЈП „Војводинашуме“, Прерадовићева бр. 2,
21132 Петроварадин.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
- Наручилац: ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин, у поступку набавке радова:
Заштита од воде и влаге, 2022. год.
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 (запослен,
незапослен или пензионер – унети податак)

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, тек. рн. и назив банке којој рн. припада, као и статус лица: запослен, или
незаспослен, или пенизонер.
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ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ, РОК ИЗВРШЕЊА
РАДОВА
ОПИС РАДОВА:
- Излазак на терен и узимање потребних мера
- Набавка потребног материјала
- Детаљно чишћење дела кровне површине и припрема подлоге где ће се изводити
радови (састав металне заштитне ограде и бетонске конструкције, око светларника,
вентилационих отвора, димњака, сливника и местимична санација атике)
- Премаз битулитом дела на атици, око сливника и металне заштитне ограде
- Након 24 сата премаз полиазбитол хладном пастом и по потреби постављање стаклене
мрежице
- Постављање нове бетонске подлоге на вентилационе отворе ради лакшег постављања
лимених капа
- Набавка и уградња нових лимених капа на 2 вентилациона отвора
- Повезивање громобранских трака, као и постављање нових на местима где недостају
- Наношење „Sikaflex 11FC“ или одговарајуће еластичне једнокомпонентне заптивне
масе на делу око светларника, димњака и вентилационих отвора
- Премаз комплетне атике и свих позиција, где је наношена хладна паста, заштитном и
рефлексујућом фарбом „Solarflex“, или одговарајућом.
Укупна цена: _________________ дин, без ПДВ-а.
Укупна цена: _________________ дин, са ПДВ-ом.
Понуђач уписује укупно понуђену цену радова.
Понуђач: 1) јесте 2) није у систему ПДВ-а. (заокружити)
Услови и начин плаћања:
Наручилац ће плаћање изведених радова извршити уплатом на рачун понуђача у року од
______ дана (минимално 10, а максимално 45 дана), од дана пријема уредно испостављане
фактуре за плаћање, а након окончаних радова.
Рок извршења предметних радова:
Радови ће бити извршени у року од _____ (максимално 20) радних дана од писменог
обавештења о могућем почетку извршења радова, након закључења уговора.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је ____ дана (најмање 60) од дана отварања понуде.
Напомена: Понуђач податке из своје понуде доставља у горе наведеним табелама, који се
сматрају и обрасцем понуде.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_____________________________
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Услови за доделу уговора економски најповољнијој понуди:
•

Критеријум за доделу уговора је: цена

Резервни критеријуми:
- У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим укупним ценама, биће
одабрана понуда са дужим роком плаћања;
- у случају да два или више понуђача доставе понуде са истим укупним ценама и истим
роком плаћања биће одабрана понуда са краћим роком извођења радова;
- уколико су понуде и након тога идентичне, најповољнија понуда ће бити изабрана
путем жреба.

Вашу потписану и оверену понуду нам доставите лично, или поштом на адресу:
ЈП “Војводинашуме”, 21132 Петроварадин, Прерадовићева 2 – са напоменом:
НЕ ОТВАРАТИ!
Понуда за набавку радова:
Заштита од воде и влаге, 2022. год.
или скенирано, потписано и оверено, путем мејла до уторка 17.05.2022. године до 10 сати,
на e-mail: sinisa@vojvodinasume.rs
Све информације у вези са овом набавком могу се добити на телефон 021/431-144
(понедељак – петак, од 7:00 до 15:00 сати).
Особе за контакт:
Предраг Тасић и Синиша Цвјетковић
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