
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 
Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 

тел/факс: +38125-463-111;  +38125/463-115; 
ПИБ: 101636567; МАТ.БР.: 08762198;  

ЕППДВ:132716493 

 
Деловодни број: ЈН 210/22-3 
Датум: 29.07.2022.  

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 Опрема за расадник 2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'') 
  

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ: 
Назив: ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, ШГ ''Сомбор'' Сомбор 
Седиште наручиоца: Сомбор, Апатински пут 11 
Одговорна особа (потписник уговора): Срђан Пеурача, маст.инж.шум., заступник огранка 
ШГ ''Сомбор'' Сомбор 
Особа за контакт: Раде Чортан 
Телефон: 025/463-111 
Телефакс: 025/463-115 
Електронска адреса:crade@sgsombor.co.rs 
Текући рачун: 205-19-7454-08  Комерцијална банка 
Матични број: 08762198 
ПИБ: 101636567 
Број регистровања за ПДВ: 132716493   
 
ВРСТА ПОСТУПКА:  
Предметна набавка се спроводи на основу члана 27 став 1 тачка 1 у складу са Законом о 
јавним набавкама. 
 
 
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ: 
 
МАКАЗЕ ЗА РЕЗНИЦЕ  – 1 комад 
 
Отварање оштрице (mm)                                                                    67 
Дебљина сечења (mm)                                                                        45 
Тежина маказа (g)                                                                              860 
Снага мотора (W)                                                                              1.05 
Број обртаја (rpm)                                                                         21.000 
Дужина (mm)                                                                                      298 
Оптички окидач                                                                                   да 
Standby mode                                                                                        да  
Замена ножа без алата                                                                         да 
Аутономија батерије                                                150 P – do 9h ефективног рада      

                                                      250 – do 12h ефективног рада 
 

Понуђач је у обавези да у оквиру понуде достави упоредну документацију – каталог или 
извод из каталога за понуђену робну марку добра које нуди, као доказ да је понуђено добро 
одговарајућег квалитета и карактеристика у односу на тражено добро.   
 
 



 
 
 
Рок испоруке: у року до15 дана од дана издавања Уговор/Наруџбенице. 
Место испоруке: fco ШГ''Сомбор'' Апатински пут 11, Сомбор 
Рок плаћања: минимално 30, максимално 45 дана од дана уредно испостављене фактуре 
Рок важења понуде: Понуда мора да важи минимално 30 дана од дана отварања понуда 
Цена и начин на који мора да буде наведена и изражена у понуди: 
Цена се исказује у динарима без ПДВ;  
Сви евентуални трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и 
попусти у цени одмах су исказани у њој, путем приказивања коначне цене без ПДВ, а не 
накнадним обрачунавањем, приликом чега се цена исказује са свим трошковима набавке 
(осигурање робе, накнада за амбалажу и друга средства за заштиту робе од оштећења, 
превозни трошкови, истовар на месту испоруке и др.). 
 
Цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације. 
 
Гарантни рок: Понуђена добра приликом испоруке морају бити нова, у оригиналним 
фабричким паковањима, са приложеном техничком документацијом, којом се гарантује 
оригиналност производа. Уз сваку испоруку, понуђач је дужан да достави ПРОИЗВОЂАЧКУ 
ДЕКЛАРАЦИЈУ/СПЕЦИФИКАЦИЈУ производа за модел добра који испоручује, са 
упутством за употребу, из кога су видљиве основне техничке карактеристике, а из којих 
наручилац може закључити да понуђач испоручује добро које је саобразно ономе које 
наручилац захтева овом конкурсном документацијом. У случају да је произвођачка 
декларација/спецификација на страном језику и/или је упутство за употребу на страном 
језику, понуђач је дужан да достави исто на страном језику и превод свих тих докумената на 
српски језик (у делу који обухвата техничке карактеристике и упутство за употребу). У 
случају било каквог спора биће валидан превод на српски језик. Понуђач је дужан да 
приликом испоруке добара, наручиоцу достави уверење о квалитету и изда 
гаранцију/гарантни лист произвођача добра. Дужина гарантног рока је према условима које 
даје произвођач, а најмање 6 месеци од дана испоруке, у ком року понуђач одговара за 
квалитет добра и обавезан је да, у складу са условима произвођачке гаранције, поступи по 
рекламацији и отклони квар о свом трошку, довођењем добра у исправно стање. 
 
Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених 
карактеристика. 
 
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 

  
 Потисану и скенирану понуду на обрасцу понуде у прилогу  доставите најкасније до 

04.08.2022. год. до 14,00 часова на e-mail : jslobodanka@sgsombor.co.rs. Понуда се може 
доставити поштом  или лично на адресу ШГ''Сомбор'', Апатински пут 11, Сомбор, са 
назнаком – Понуда за набавку '' Опрема за расадник 2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')''.                      
           
 

- прилог: Образац понуде 
 
 
 
 

mailto:jslobodanka@sgsombor.co.rs


 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:  

 
 
1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ: 

1. Назив понуђача 
2. Седиште понуђача 
3. Одговорна особа (потписник уговора) 
4. Особа за контакт 
5. Телефон 
6. Телефакс 
7. Електронска адреса 
8. Текући рачун /понуђача                                        код банке 
9. Матични број понуђача 
10 Порески број понуђача 

 
2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Ред.
бр. Врста услуге 

Јед. 
мере  
(ком) 

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. 
Маказе за резнице    

_________________________ 
(модел/произвођач) 

1  
 

 
 
 

 УКУПНО   

 
Напомена: Понуђач је у обавези да упише модел/произвођача за понуђено добро, у супротном 
ће његова понуда бити одбијена као неприхватљива. 
 
Цена исказује са свим трошковима набавке (превозни трошкови, накнада за амбалажу и 
друга средства за заштиту робе од оштећења и др.). 
    
Исказане цене су фиксне и неће се мењати.  
    
Услови плаћања:  
Одложено плаћање у року од ____дана (рок плаћања не може бити краћи од 30 дана, нити 
дужи од 45 дана) од дана испостављања фактуре.  
 
Рок и место испоруке: _____ дана (највише 15 дана) од дана издавања наруџбенице на 
следећој адреси: ШГ ''Сомбор'' Апатински пут 1, Сомбор 
 
Гарантни рок: ____месеци (дужина гарантног рока је према условима које даје произвођач, 
а најмање 6 месеци од дана испоруке, у ком року понуђач одговара за квалитет добра и 
обавезан је да, у складу са условима произвођачке гаранције поступи по рекламацији) 
 
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. 

 
Место и датум:                          Понуђач 

 
                                           


