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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
-

Резервни делови за беспилотну летелицу - са услугом одржавања, 2020. –

Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду за набавку добара: Резервни делови за
беспилотну летелицу - са услугом одржавања, 2020. (поз. на бр. 1.149/20).
Потребни су нам резервни делови за беспилотну летелицу - са услугом одржавања, према
структури приказаној у табели испод:

Редни
бр.

1.

Опис
Резервни делова за
сервисирање
беспилотне
летелице еБее,
с/б: ЕБ-02-520;
- набавка и уградња
Саставни делови
сета из тачке 1:
Серво мотори крила
са конекторима
Серво мотор
летелице са
контролером
Уређај за контролу
брзине
„Pitot“ цеви са ЛЕД
индикацијом
„Ground“ модем
антена
Оптичко сочиво
протокомера са мат.
плочом
Заштитна фолија за
нос летелице
Заштитна фолија за
додји део тела
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(без ПДВ-а)
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1
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1

ком
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1
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ком
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ком
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УКУПНО
дин.
(без ПДВ-а)

РОК
испоруке
(бр. дана, од
дана доставе
наруџбенице)

Редни
бр.

2.
3.
4.

5.

6.

Опис
летелице
Батерија EB
Пропелер SC
(сет од 2 комада)
Крила
Гумице за
пропелере за eBee
classic (сет 10 ком)
Лепак за санацију
оштећења на
стиропору крила и
тела летелице

Јед.
мере

Цена
дин/јед.
мере
(без ПДВ-а)

УКУПНО
дин.
(без ПДВ-а)

Количина

ком.
комплет
(сет)
комплет
(пар)

2

сет

3

ком.

2

РОК
испоруке
(бр. дана, од
дана доставе
наруџбенице)

3
1

УКУПНО (1-6):
Испорука: сукцесивно – према достављеној наруџбеници наручоиоца, током трајања уговора у
периоду од годину дана, у складу са могућим роковима испоруке за сваку наведену ставку.
Рок испоруке: ______ дана (мин 30, макс. 120 дана) од дана доставе наруџбенице (понуђач наводи
могући рок испоруке за сваку ставку у колони приложене табеле)
Укупна цена: ____________________ дин, без ПДВ-а.
Укупна цена: ____________________ дин, са ПДВ-ом.
Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а.
Понуда треба да садржи јединичну и укупну цену исказану са и без ПДВ-а, рок и начин плаћања,
рок испоруке - и гарантни рок за рез делове из ставке бр. 1: ________
(мин 1 год. од дана уградње).
Место испоруке треба да буде на паритету фцо: ЈП „Војводинашуме“, 21131 Петроварадин:
Прерадовићева 2.
Вашу потписану и оверену понуду нам доставите најкасније до 20.10.2020. год. – лично или поштом
на адресу: ЈП “Војводинашуме”, 21131 Петроварадин, Прерадовићева 2 – са напоменом: Понуда за
набавку Резервни делови за беспилотну летелицу - са услугом одржавања, 2020. или скенирано,
потписано и оверено на свом меморандуму, путем мејла до 20.11.2020. год. до 15 час. на мејл адресе:
btubic@vojvodinasume.rs и sminic@vojvodinasume.rs

