
 

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:  1476 

Датум: 30.12.2020. 

 

    ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

    ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:  

 

- Транспорт живе дивљачи специјалним  возилима 

                                                    (за превоз живих животиња), 2020. – 

 

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

Транспорт живе дивљачи специјалним  возилима (за превоз живих животиња), (поз. на бр. 2.180/20). 

 

Потребне услуге се односе на следеће: 

 

Превоз живе дивљачи у возилу предвиђеном /регистрованом за превоз живе стоке. 

 

Тип возила: сточарски камион - без приколице 

 

Капацитет камиона: минимална површина товарног простора 14 м2 (један ниво) 

 

Количина/обим (потебног превоза):  цца 1.400 км 

 

Модел обрачуна по једном транспорту: пређени пут по километру од места утовара, до места 

истовара у једном смеру (обрачунава се пређени пут са теретом). 

 

Минимални обрачун километара по појединачном транспорту: 200 км  

 

Очекиван број транспорта: 3 

 

Најава тренспорта са свим потребним подацима: 3 дана пре потребног утовара;  

 

Цене су фиксне и непроменљиве за све време трајања уговора. 

 

Испуњење уговора: у количини и по диспозицији наручиоца; 

 

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

 

Пружалац услуга је у обавези да на месту утовара достави потрврду о спроведеној дезинфекцији 

возила не старију од 24h. 

 

Пример за обрачун: 

 

1.    Транспорт Београд  - Нови Сад дистанца 93 км (дистанца је мања од минималне)  

Обрачун 200 км * цена по км = цена транспорта 

2.    Транспорт Бачки Моноштор  - Жагубица дистанца 361 км (дистанца је већа од минималне)  

Обрачун 361 км * цена по км = цена транспорта 



 

Цена/км __________________ дин, без ПДВ-а 

Укупна цена (за макс.  1.400 км): _________________ дин, без ПДВ-а.  

 

Цена/км __________________ дин, са ПДВ-ом 

Укупна цена (за макс. 1.400 км): _________________ 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 7, макс. 45 дана) од дана доставе фактуре за 

извршене услуге.  

 

- 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). 

  

Критеријум за доделу уговора економски најповољнијој понуди: 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:  

Транспорт живе дивљачи специјалним  возилима (за превоз живих животиња), 2020.  
 

или скенирано, потписано и оверено на свом меморандуму, путем мејла до 15.01.2021. год. до 15 час. 

на мејл адресе: jovan.mirceta@vojvodinasume.rs и sminic@vojvodinasume.rs 

mailto:sminic@vojvodinasume.rs

