
 

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:  1447 

Датум: 22.12.2020. 

 

 

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

    ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:  

 

- Диференцијална корекција тачака снимљених GPS уређајем, 2020. – 

 

 

Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду за набавку услуга: Диференцијална 

корекција тачака снимљених GPS уређајем, 2020. (поз. на бр. 2.36/20). 

 

Потребне услуге се односе на следеће: 

 

 Мрежне корекције са GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou сателитских система на територији 

Србије; 

 Могућност добијања Гаус Кригер трансформационих параметара преко GNSS мреже; 

 Обезбеђује висококвалитетне GPS/GNSS сервисе за прецизно сателитско позиционирање и 

навигацију, базиране на најновијој GNSS мрежној технологији на целој територији Војводине; 

 РТК сервис за високопрецизно позиционирање у реалном времену (2-5 цм) за потребе премера 

и инжењерства; 

 Расположивим сервисима треба да подржава све типове GPS/GNSS пријемника способне за 

коришћење стандардизованих GNSS мрежних сервиса, без обзира на произвођача; 

 Приступ корисника систему и преузимање GPS/GNSS података је омогућен путем GPRS-a, 

GMS-a, ИНТЕРНЕТА; 

 

Захтеви које понуђач треба да испуни: 

 

 Мрежа перманентних станица са које се примају подаци мора да буде успостављена по 

правилнику Републичког геодетског завода на територији Србије.  

Као доказ, понуђач мора да поседује решење РГЗ-а. 

 Понуђач мора да располаже са најмање 3 лица која обезбеђују техничку подршку. 

 

Почетак извршења услуга: у року од 5 дана након закључења уговора. 

 

Рок извршења услуга: током трајања уговора у року од годину дана. 

 

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. 

 

 

 



 

Рок и начин плаћања:  у року од ______ дана (мин 15, макс. 45 дана) од дана доставе фактуре за 

извршене услуге. Фактура се доставља  у текућем месецу за претходни  месец, најкасније до ____ 

(мин. 5-ог) у текућем месецу. 

 

- У понуди  обавезно навести основне податке понуђача/фирме:  

 

Назив, адресу, мат. бр. ПИБ, бр. тек. рачуна – са називом банке на коју се рачун односи, бр. тел/мејл 

понуђача, име одговорне особе (директора). 

  

Место испоруке треба да буде на паритету фцо: ЈП „Војводинашуме“, 21132 Петроварадин: 

Прерадовићева 2. 

 

Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија  понуда, са основним критеријумом – цена. 

 

Резервни критеријум:  

- У случају да два или више понуђача доставе исте понуде, биће одабрана понуда са дужим 

роком плаћања, а уколико су понуде и након тога идентичне, 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 услуга:  

Диференцијална корекција тачака снимљених GPS уређајем, 2020.  
 

или скенирано, потписано и оверено на свом меморандуму, путем мејла до 29.12.2020. год. до 15 час. 

на мејл адресе: btubic@vojvodinasume.rs и sminic@vojvodinasume.rs 

mailto:btubic@vojvodinasume.rs
mailto:sminic@vojvodinasume.rs

