
 

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: 764/1 

Датум 22.06.2022. 

     

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

 ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:  

 

Ауто GPS навигација, 2022. год. 

 

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

Ауто GPS навигација, 2022. год. 

 

Предметна добра обухватају следеће физичке спецификације и перформансе: 

 

Величина кућишта 15,2 x 8,6 x 1,9 цм 

Врста батерије Пуњива литијум-јонска батерија 

Екран у боји Да 

Меморијске картице MicroSD™ картица (мин 32GB) 

Величине екрана Š x V 14,5 x 8,1 cm; дијагонала 6" 

Резолуција екрана Š x V 1280 x 720 piksela 

Врста екрана Multi-touch, стаклени TFT HD екран у боји 

са белим позадинским осветљењем 

Тежина 175 g 

Трајање батерије До 1 сата 

Уграђена меморија 32 GB 

 

Опште спецификације уређаја: 

Bluetooth® бежична технологија 

Карте и меморија 

Доживотно ажурирање карти 

Детаљне карте у пакету 

Прилагођене тачке интереса - корисничке ПОИ тачке, адресе 

Навигационе функције 

Управљање уређајем гласовним командама 

ТМЦ обавештења у саобраћају(избегавања гужви и застоја у саобраћају помоћу ТМЦ пријемника) 

Bluetooth ® бежична технологија 

Приказ ограничења брзине (приказује ограничење брзине за већину путева у САД-у и Европи) 

Приказ надолазећих услуга - ПОИ тачака на рути кретања 

(сервиси, без.пумпе, ресторани, банкомати) 

Сензори 

Омогућен ГПС 

Универзална торбица за уређаје до 6-incha са додатним одељком 

 

 

 

 

  



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Наручилац: ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин 

 

у поступку набавке добара:  Ауто GPS навигација, 2022. 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-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). 

 

- 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. 

 

-а и да ће у случају да буде изабран, приложити копију истог. 

 

 

     



ЦЕНА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

Предмет набавке: Ауто GPS навигација, 2022. год. 

 

Понуђени модел: ___________________________________________________________________ 

 

Количина: 2 ком  

 

Укупна цена (за количину 2 ком) : _________________ дин, без ПДВ-а. 

Укупна цена (за количину 2 ком) : _________________ дин, са ПДВ-ом 

 

Понуђач уписује укупно понуђену цену добара. 

 

Понуђач: 1) јесте 2) није у систему ПДВ-а. (заокружити) 

 

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: у року од ______ дана (мин 15, макс. 45 дана) од дана доставе фактуре 

за испоручена добра. 

 

Рок испоруке уређаја: _______(макс. 20 дана од дана закључења уговора). 

Рок испоруке универзалне торбице за уређај: ________(макс. 60 дана од дана закључења уговора) 

 

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

 ЈП „Војводинашуме“, Прерадовићева бр. 2, 21132 Петроварадин 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ је: _____ дана (најмање 30 дана) од дана отварања понуде 

 

Гарантни рок:  

За Ауто GPS навигацију ____ месеци (најмање 24 месеци) 

 

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

ту врсту добра и захтевима Наручиоца.  

 

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

сматрају и обрасцем понуде. 

 

 

Датум                                          Понуђач 

     М. П.  

_____________________________    _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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: 

          

Ауто GPS навигација, 2022. год 

 

или скенирано, потписано и оверено, путем mail-а до понедељка 27.06.2022. год. до 10 сати, на       

е-mail: natasa.miric@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: 

Бојан Тубић и Наташа Мирић 

mailto:natasa.miric@vojvodinasume.rs

