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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: 164/1   

Датум: 07.02.2022. 

             

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, ЗА НАБАВКУ РАДОВА: 

- Инсталација нове ЛАН мреже, 2022. год. - 

                                                   (за потребе Дирекције ЈП) 

 

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

Инсталација нове ЛАН мреже, 2022. год. - за потребе Дирекције ЈП.  

 

Набавка није обликована по партијама. 

 

На локацији ЈП „Војводинашуме“, Прерадовићева 2, Петроварадин, потребно је реализовати 

ЛАН мрежну инсталацију структурним каблирањем у објекту бр 2. Квалитет инсталације и 

коришћена пасивна опрема (каблови, RЈ45  модули) треба да су категорије 6 (Cat 6). 

 

Наручилац је сопственим премером специфицирао потребе следећом табелом: 

Ред. 

бр. 
Опис 

Јед. 

мере 
Кол. 

Јединична 

цена дин, без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

дин,  

без ПДВ-а 

1 2 3 4 5 6 (4х5) 

1. 
Уградња самостојећег "Рек Ормар 

42U/19", димензије 800x1000x2000 
ком. 1 

  

2. 
Уградња полице фиксне за Rek 

дубине 1.000 mm 
ком. 2 

  

3. 
Уградња полице на извлачење за 

Rek дубине 1000 mm 
ком. 1 

  

4. 
Уградња 220 V раѕводни панел са 

8 места и заштитом 
ком. 2 

  

5. 

Уградња Patch панела за 24 

модула, HSER0240GP “Schrack”, 

или одговарајући 

________________________   

(навести понуђено) 

ком. 2 

  

6. 
Уградња носача каблова са 

поклопцем 
ком. 2 

  

7. 
Уградња вентилатора панела са 

термостатом, 2 кулера 
ком. 1 

  

8. 

Уградња RJ45 модула, Cat.6, UTP, 

HSEMRJ6UWS-Тoolless line, 

“Schrack”, или одговарајући 

________________________   

(навести понуђено) 

ком. 90 

  

9. 

Уградња назидне утичнице са 2 

модула, HSED02AW35 Тооlless, 

“Schrack”, или одговарајуће 

________________________   

(навести понуђено) 

ком. 22 
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10. 
Уградња L држача за подупирање 

1000 mm (пар) 
ком. 2 

  

11. 
Уградња Л држача за подупирање 

800 mm (пар) 
ком. 2 

  

12. 
Уградња Аllied Теlesis АТ-

GS950/24  
ком. 1 

  

13. 

Уградња кабла инст. Cat.6, U/UTP, 

300 Мhz, 4x2xАWG-23, LSOH, 

HSK423H15 “Schrack”, или 

одговарајући 

________________________   

(навести понуђено) 

m 700 

  

14. 

Уградња Patch кабла RЈ45, Cat.6, 

U/UTP, сиви, 0,5 m, H6ULG00K5G, 

“Schrack”, или одговарајући 

________________________   

(навести понуђено) 

ком. 12 

  

15. 

Уградња Patch кабла RЈ45, Cat.6, 

U/UTP, сиви, 1 m, H6ULG01K0G, 

“Schrack”,или одговарајући 

________________________   

(навести понуђено) 

ком. 12 

  

16. 

Уградња Patch кабла RЈ45, Cat.6, 

U/UTP, сиви, 3 m, H6ULG03K0G, 

“Schrack”, или одговарајући 

________________________   

(навести понуђено) 

ком. 10 

  

17. 

Уградња Patch кабла RЈ45, Cat.6, 

U/UTP, сиви, 5 m, H6ULG05K0G, 

“Schrack”, или одговарајући 

________________________   

(навести понуђено) 

ком. 14 

  

18. 

Уградња 60x40 mm KANAL LH са 

поклопцем, IP40, механичка 

чврстоћа IK06, самогасив, 

“Коpos”, или одговарајући 

_______________________   

(навести понуђено) 

m 14 

  

19. 

Уградња 20x20 mm KANAL LH са 

поклопцем, IP40, механичка 

чврстоћа IK06, самогасив, “Коpos” 

или одговарајући 

_______________________   

(навести понуђено) 

m 26 

  

20. 

Уградња 32x15 mm KANAL LH са 

поклопцем, IP40, механичка 

чврстоћа IK06, самогасив, “Коpos” 

,или одговарајући 

_______________________   

(навести понуђено) 

m 22 

  

21. 

Услуга израде ЛАН 

инсталације,склапање ормара 

набацивање модула обележавање и 

умеравање прикључних места 

ком. 1 

  

УКУПНО:  
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УКУПНА ЦЕНА износи: _______________________ динара (без ПДВ-а), односно  

________________________ динара (са ПДВ-ом).  

 

НАПОМЕНЕ:  

За позиције 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16 и 17, потребно је понудити опрему произвођача наведеног у 

табели. 

   

Уколико понуђач нуди “одговарајући” производ другог произвођача, треба да понуди 

производе чији је квалитет у класи произвођача “Schrack”, као што су : “Panduit”, “Belden”, или 

“Krone”.  

 

За позицију бр. 12 је потребно понудити искључиво тражени модел и бренд због SFP оптичких 

модула којима наручилац располаже. 

 

Неопходан услов за давање понуде је да потенцијални понуђач дође на локацију Наручиоца 

(Прерадовићева 2, Петроварадин) ради обиласка објекта и увида у обим радова који треба да 

се изврше. Наручилац ће том приликом издати потврду потенцијалном понуђачу о извршеном 

обиласку, а која ће бити приложена као саставни део његове понуде. 

Потенцијални понуђач захтев за долазак на локацију Наручиоца шаље на e-mail:  

info@vojvodinasume.rs, након чега ће у року од 24 часа добити информацију о термину  

доласка. 

 

Рок за имплементацију и пуштање у рад:   

Инсталацију је потребно извести у року од 2 радна дана, како би се минимално утицало на 

радни процес запослених смештених у објекту. Наручилац ће са добаваљчем договорити тачан 

термин почетка инсталације (радова). 

 

Гарантни рок и квалитет:  

 

Гарантни рок за функционисање изведене ЛАН инсталације је ____ месеци (минимум 12 

месеци) од дана завршетка радова и успостављања функционалности (потписивања 

примопредајног записника). У том периоду Пружалац услуга ће отклањати све евентуалне 

проблеме у функционисању ЛАН инсталације без додатне накнаде. 

 

Уколико дође до проблема у функцији ЛАН иснталације неопходно је да стручно лице 

добављача дође на локацију Наручиоца (Прерадовићева 2, Петроварадин) у року од 60 минута 

након позива Наручиоца, ради утврђивања и отклањања проблема. 

 

Рок и начин плаћања:  _____ % авансно (максимално 30%) у року од  ______ дана 

(максимално 7 дана) од дана закључења уговора и доставе предрачуна, а остатак од _______ % 

вирмански, у року  од ______ дана (минимално 7, максимално 45 дана) од дана доставе 

фактуре након окончаних радова). 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  - Наручилац: ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин 

 

у поступку набавке радова: 

Инсталација нове ЛАН мреже, 2022. год. - за потребе Дирекције ЈП.  

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 
 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 
 

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 ____  дана (најмање 30) 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. 

 

 

ЈП “Војводинашуме”, 21132 Петроварадин, Прерадовићева 2 - са напоменом: 

 

НЕ ОТВАРАТИ! 

Понуда за набавку радова: 

Инсталација нове ЛАН мреже, 2022. год. - 

(за потребе Дирекције ЈП) 

 

или скенирано, потписано и оверено, путем мејла до петка 11.02.2022. године до 10 сати, на  

e-mail: sinisa@vojvodinasume.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: 

Ђуро Копитовић и Синиша Цвјетковић 

 

 

У прилогу овог Позива је скица објекта са распоредом елемената ЛАН инсталације 
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