
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 

Оgранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 

ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 

Деловодни број: ЈН 441/21-3 

Датум: 03.12.2021.  

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 ''Угоститељска опрема за ловачке куће –мадраци, постељина, ћебад, пешкири, посуђе, 

прибор за јело и др.'' 2021.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'') 

Позивамо Вас да нам доставите понуду према доле наведеној спецификацији и количини: 

Р.бр Назив добра Опис Кол. 

Цена по 

јед.мере без 

ПДВ-а 

Цена по 

јед.мере 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

вредност 

без ПДВ-а 

Укупна 

вредност 

са ПДВ-

ом 

1 
Столњак                 

2,2m x 1,5m 

Материјал: дамаст са 

специјалном 

заштитом од воде и 

прљања. Са дезеном 

или бордуром, боја: 

шампањ или сл. 

Састав: 100% памук, 

тежина 195g/m2 

12 

    

2 
Надстолњак      

1,30m x 0,4m 

Материјал: дамаст са 

дезеном или 

бордуром, боја: 

шампањ или сл. 

Састав: 100% памук, 

тежина 195g/m2 

12 

    

3 
Надстолњак         

0,8m x 0,8m 

Материјал: дамаст са 

дезеном или 

бордуром, боја: 

шампањ или сл. 

Састав: 100% памук, 

тежина 195g/m2 

8 

    

4 
Салвете                     

0,5m x 0,5m 

Материјал: дамаст са 

дезеном или 

бордуром, боја: 

шампањ или сл. 

Састав: 100% памук, 

тежина 195g/m2 

20 

    

5 
Пешкир 

55cm x 70cm 

Пешкир "стопа". 

Састав 100% памук, 

боја: драп, тежина 

500 g/m2 

10 

    



6 
Пешкир 

50cм x 100cм 

Састав: 100% памук, 

боја: драп, тежина 

500 g/m2 

12 

    

7 
Пешкир      

70cм x 140cм 

Састав: 100% памук, 

боја: драп, тежина 

500 g/m2 

12 

    

8 

Сет постељина 

140cм x 200cм       

50cм x 70cм  

140cм x 220cм 

Постељина за синgл 

лежај. Сет чине: 

јорgанска навлака, 

јастучница, плахта. 

Састав: 100% 

памучно платно, 

затварање 

рајфешлусом или 

дуgмићима, модеран 

дизајн. 

12 

    

9 

Сет постељина 

200cм x 200cм     

2 x 50cм x 70cм 

240cм x 260cм 

Постељина за брачни 

кревет. Сет чине: 

јорgанска навлака, 

јастучница,чаршаф. 

Састав: 100% 

памучно платно, 

затварање 

рајфешлусом или 

дуgмићима, модеран 

дизајн. 

2 

    

УКУПНО: 
  

 

2. РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ: 15 дана од дана издавања Наруџбенице. Место испоруке 

ШГ''Сомбор, Апатински пут 11, Сомбор 
3. РОК ПЛАЋАЊА 

Рок плаћања: У року од  минимално 30, максимално 45 данадана од дана испоруке добара. 

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

 

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

 

Рок важења понуде: 60 дана 

 

 Потисану и скенирану понуду на Вашем меморандуму доставите најкасније до 09.12.2021. gод. 

до 14,00 часова на е-маил : jslobodanka@sgsombor.co.rs. Понуда се може доставити поштом  

или лично на адресу ШГ''Сомбор'', Апатински пут 11, Сомбор, са назнаком – Понуда за набавку  

 ''Угоститељска опрема за ловачке куће –мадраци, постељина, ћебад, пешкири, посуђе, 

прибор за јело и др.'' 2021.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'') 

                       

Сам.реф.за комерц.послове   

Слободанка Јелачић, дипл.ек.                                                                            

mailto:jslobodanka@sgsombor.co.rs

