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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: 1257/1  

Датум: 24.11.2021. 

 

  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

      ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: 
 

Опрема за противпожарну заштиту,  2021. год. 

(за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а) 
 

 

 

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

Опрема за противпожарну заштиту, 2021. год. - за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а. 

 

Предмет набавке није обликован по партијама. 

 

 

Техничке карактеристике тражене опреме 

 

 

Потребни су: 

 

- Противпожарни апарати типа „S“ на сталном притиску, средство за гашење суви прах, 

погонски гас азот.  

- Противпожарни апарати типа „CO2”, средство за гашење угљен-диоксид, тежина 

пуњења 5 kg.  

- Декларација и упуство за употребу на противпожарним апаратима мора бити на 

српском језику.  

- Хидратанско потисно црево , са алуминијумским спојкама, Ø 52 ,дужина 15 m, радни 

притисак најмање 10 bar.  

- Млазница за хидрантско црево са вентилом, Ø 52 

 

Напомена: Противпожарни апарати, хидрантска потисна црева и млазнице морају бити 

произведени и сертификовани у складу са важећим прописима и стандардима, копије 

сертификата обавезно доставити уз понуду. 

 

Табела бр. 1: Апарати – за Дирекцију ЈП 

 

Р.бр. Назив добра Количина 

(ком) 

Јединична цена  

дин, без ПДВ-а 

Укупна цена  

дин, без ПДВ-а 

1. ПП апарат S-6A 9   

2. ПП апарат S-9A 1   

3. ПП апарат CO2-5 1   

УКУПНО:  
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Табела бр. 2: Апарати – за Огранак предузећа „Војводинашуме-Ловотурс“ 

 

Р.бр. Назив добра Количина 

(ком 

Јединична цена  

дин, без ПДВ-а 

Укупна цена  

дин, без ПДВ-а 

1. ПП апарат S-6A 12   

2. ПП апарат S-9A 1   

3. ПП апарат CO2-5 1   

4. Хидратанско потисно 

црево  
Ø 52 

 

2 

  

 

5. 

Млазница за 

хидрантско црево са 

вентилом Ø 52 

 

2 

 

  

УКУПНО:  

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ (табела бр. 1 + табела бр. 2) износи _____________ динара (без 

ПДВ-а), односно _____________ динара (са ПДВ-ом).  

 

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

 

Рок и место испоруке:   

Понуђач ће у року од ____ дана (максимално 20 дана), од дана писмене наруџбенице 

Наручиоца испоручити предметна добра из писмене наруџбенице.  

 

Понуђач ће предметна добра о свом трошку испоручити Наручиоцу на адресе: 

 

- За потребе Дирекције ЈП на адресу: ЈП „Војводинашуме“, Прерадовићева бр. 2, 21132 

Петроварадин 

 - За потребе „Ловотурс“-а на адресу: „Војводинашуме-Ловотурс“, Прерадовићева бр. 2, 

21132 Петроварадин 

 

Гарантни рок:  

За противпожарне апарате:  ____ месеци (најмање 12 месеци) 

 

Квалитет испорученог добра мора да одговара стандардима, прописима и правилима струке 

за ту врсту добра и захтевима Наручиоца.  

 

Рок и начин плаћања:  

Одложено вирманско плаћање у року од _____ дана (мин. 10 дана, макс. 45 дана) од дана 

испоруке добара.  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ       

 

Наручилац: ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин, у поступку набавке добара:  

Опрема за противпожарну заштиту, 2021. год. - за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а 

 

 

Назив понуђача: 
 

 

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-мејл): 

 
 

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). 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  је ____ (најмање 30) дана 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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Критеријум за доделу уговора економски најповољнијој понуди: цена. 
 

Резервни критеријум:  

- У случају да два или више понуђача доставе понуде са истим укупним ценама, 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 добара: 

Опрема за противпожарну заштиту,  2021. год. 

         (за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а) 

 

или скенирано, потписано и оверено, путем mail-а до четвртка 02.12.2021. год. до 10 сати, на       

е-mail: sinisа@vojvodinasumе.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 Тодор Станков 

 

mailto:sinisа@vojvodinasumе.rs

