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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: 1007 

Датум:  31.08.2021. 

 

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: 

 

- Граверски и печаторезачки производи, 2021. год. –  

 

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

Граверски и печаторезачки производи, 2021. год.  

 

Набавка није обликована по партијама. 

 

Предметна добра су потребна, према следећој спецификацији: 

 

Ред. 

бр. 
Назив добара 

Количина 

(ком) 

Јединична цена у 

динарима 

(без ПДВ-а) 

Укупна цена  у 

динарима  

(без ПДВ-а) 

1. 

Значке са 

зеленим 

стикером-

месинг - златна 

боја 

500   

2. 

Значке са 

црвеним 

стикером 

сребро-патина 

200   

УКУПНО: 
 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА И ОПИС ДОБРА:  

 

Значке, 18  mm висине, израда посебног модела, на основу кога се значке лију, обрађују, 

галванизирају (месинг или сребро-патина).  

Значке специјалног облика, глава јелена са роговима. Између рогова поставља се стикер 

(изливање смолом) у зеленој тј. црвеној боји.  

На стикеру потребно да се налази назив Србија и лого 4 С.  

Позади значке копча тзв. лептирић. 

 

Рок испоруке: макс. 20.09.2021. год 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – Наручилац: ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин 

У поступку набавке добара: Граверски и печаторезачки производи, 2021. 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-mail): 

 
 

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 

незапослен, или пензионер. 
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ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ, РОК ИЗВРШЕЊА ДОБАРА 

Предмет набавке: Граверски и печаторезачки производи, 2021. год.  

 

 

Укупна цена: _________________ дин, без ПДВ-а.  

 

Укупна цена: _________________ дин, са ПДВ-ом. 

 

Понуђач уписује укупно понуђену цену добара. 

 

Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а. 

Уколико је понуђач физичко лице – исказује цену, односно понуду, само без ПДВ-а. 

 

Рок и начин плаћања: Наручилац ће плаћање извршених добара извршити уплатом на рачун 

понуђача у року од 15 дана, од дана пријема уредно испостављане фактуре за плаћање.  

Рок испоруке: макс. 20.09.2021. год 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  је 30 dana од дана отварања понуде. 

Напомена: Понуђач  податке из своје понуде доставља у горе наведеним табелама, који се 

сматрају и обрасцем понуде. 

 

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 добара: 

Граверски и печаторезачки производи, 2021. год 

 

или скенирано, потписано и оверено, путем мејла до 03.09.2021. год. до 12 сати, на мејл 

адресу: natasa.miric@vojvodinasume.rs;  

 

Све информације у вези са овом набавком могу се добити на телефон 021/431-144  

( од 7,00 до 15,00 сати). 

 

Особа за контакт: 

Наташа Мирић  

 

Датум                                          Понуђач 

     М. П.  

_____________________________    _____________________________ 

 

 

mailto:natasa.miric@vojvodinasume.rs

