
ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“ ПЕТРОВАРАДИН 
Огранак предузећа ШГ „СОМБОР“ СОМБОР 
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Деловодни број: ЈН 305/22-3 
Датум: 26.09.2022.  

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 Опрема за за пловне објекте (за чамце и опрема за катамаран ) 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: Биљана Латић 
Телефон: 025/463-111 
Телефакс: 025/463-115 
Електронска адреса:lbiljana@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: ПРСЛУЦИ ЗА СПАСАВАЊЕ 
 
 Израђен је од полиестерске тканине лако уочљиве боје  

 На прслук је закачена пиштаљка, која служи за дозивање у помоћ 

 Модел је предвиђен за основну безбедност на води (није предвиђен за спортске  
активности). 

 Окреће у безбедан положај лицем на горе, чак и у бесвесном стању.  

 Има рефлекс траке на крагни. 

 Носивост:од 40kg до 150kg 

 Обим груди: од 80 до 127cm 

  Истисна / узгон: 100N 

Атести: EN ISO 12402-4, EN ISO 12402-7, EN ISO 12402-9, 89/686/ EC, IMO Resolution 
A.658(16), EN ISO 12402-7 i EN ISO 12402-8 



 
 
Рок испоруке: у року до10 дана од дана издавања Наруџбенице. 
Место испоруке: fco ШГ''Сомбор'' Апатински пут 11, Сомбор 
Рок плаћања: минимално 30, максимално 45 дана дана регистровања електронске фактуре 
у систему електронских фактура. 
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: према декларацији произвођача 
 
Сва понуђена добра морају испуњавати захтеве Наручиоца у погледу тражених 
карактеристика. 
 
Критеријум за доделу уговора: 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 

29.09.2022. 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 за пловне објекте (за чамце и опрема за 
катамаран ) 2022.год. ( за потребе ШГ''Сомбор'')''.                          
       
 

- прилог: Образац понуде 
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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. Прслуци за спасавање 10  
 

 
 
 

 УКУПНО   

 
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 регистровања електронске фактуре у систему електронских 
фактура 
 
Рок и место испоруке: у року од 10 дана од дана издавања наруџбенице на следећој 
адреси: ШГ ''Сомбор'' Апатински пут 1, Сомбор 
 
Гарантни рок: према декларацији произвођача. 
 
Рок важења понуде је 30 дана од дана отварања понуда. 

 
Место и датум:                          Понуђач 

 
                                           


