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Број: 82/1
Датум: 02.02.2022.

-

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА,
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:
Истраживачко развојни пројекти у заштити природе, 2022. год. –

Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду, за набавку услуга:
Истраживачко развојни пројекти у заштити природе 2022. и то: Истраживање и мониторинг
орла белорепана на територији ЈП „Војводинашуме“.
Предметне услуге обухватају следеће услове и задатке:










-

Мониторинг се спроводи на територији која је у надлежности ЈП „Војводинашуме“;
Мониторинг се спроводи за период фебруар-децембар 2022. год;
Лице ангажовано на мониторингу орла белорепана мора имати дозволу за прстеновање
врста за текућу годину и исходоване услове заштите природе за спровођење активности
Праћење свих гнездилишта орла белорепана на територији ЈП „Војводинашуме“ ради
утврђивања активних, неактивних и старих гнезда, односно процента успешности
гнежђења и годишњег прираста младих по окупираној територији, значајних параметара за
утврђивање стања популације ове строго заштићене врсте;
Утврђивање гнезда којима се може укинути статус заштите;
Рад на мониторингу са чуварима шума, њихова доедукација на самом терену, као и
усавршавање и прилагођавање мониторниг образаца и начина праћења сходно реалним
потребама;
Опционо прикупљање видео материјала током праћења орла белорепана;
Давање експертног мишљења у складу са потребама ЈП „Војводинашуме“;
Достављање Извештаја о мониторингу из текуће године

Услови:
Понуђач мора да поседује следеће:
1) да има завршен VII степен студија о заштити природе из неке од следећих области:
биологија, геонаука, заштита животне средине, шумарство;
2) да има најмање 3 (три) објављена стручна рада који се бави истраживањем орла
белорепана у заштићеним подручјима.
Доказе о захтеваним условима понуђач ће потврдити својом ИЗЈАВОМ о испуњењу тражених
услова, док ће одабрани понуђач доставити потребна документа – доказе у копијама.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Наручилац: ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин
у поступку набавке услуга: Истраживачко развојни пројекти у заштити природе и то:
Истраживање и мониторинг орла белорепана на територији ЈП „Војводинашуме“, 2022. год.
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)
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
незаспослен, или пенизонер.

ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
Рок извршења услуга: макс. 20.12.2022.
Рок плаћања: _____ дана (мин 7, макс. 45 дана) од дана доставе фактуре;
Укупна цена ____________________ дин, без ПДВ-а.
Укупна цена: ____________________ дин, са ПДВ-ом.
Понуђач уписује укупно понуђену цену услуга.
Понуђач: 1) јесте 2) није у систему ПДВ-а. (заокружити)
Напомена: обавезно навести податак у случају да понуђач није у систему ПДВ-а.
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је ____ дана (најмање 30 дана) од дана отварања понуда.

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

_____________________________

У поступку набавке услуга: Истраживачко развојни пројекти у заштити природе и то:
Истраживање и мониторинг орла белорепана на територији ЈП „Војводинашуме“, 2022. год.
као понуђач:
______________________________________________________, са седиштем у
_____________________, ул. _____________________________ бр. _____, дајем следећу:

ИЗЈАВУ
О ЗАХТЕВАНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да за извршење услуга:
Истраживачко развојни пројекти у заштити природе и то: Истраживање и мониторинг орла
белорепана на територији ЈП „Војводинашуме“, 2022. год. лице које ће вршити предметне
услуге поседује тражено образовање:
- да има завршене студије VII степена о заштити природе из области: биологија, геонаука,
заштита животне средине, шумарство. _____________________ (навести област).
- да има објављена _____ стручна рада (најамање три) који се баве истраживањем орла белопрепана у заштићеним подручјима.
(уписати број - количину)
Такође, овом изјавом понуђач потврђује да је унапред упознат, да у случају да буде изабран као
најповољнији у предметној набавци, мора поседовати:


дозволу за прстеновање птица за текућу годину, издату од стране Министарства заштите
животне средине.

Место: _______________

__________________________
М.П.

Датум: _______________

потпис одговорног лица понуђача

Услови за доделу уговора економски најповољнијој понуди:

-

Критеријум за доделу уговора је: цена
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, као повољнија вредноваће се понуда
која има дужи рок 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:
Истраживачко развојни пројекти у заштити природе, 2022. и то:
Истраживање и мониторинг орла белорепана на територији ЈП „Војводинашуме“
или скенирано, потписано и оверено на свом меморандуму, путем мејла
до 11.02.2022. год. до 11 часова, на мејл адресу:
sminic@vojvodinasume.rs

