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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:  1684/1 

Датум: 09.12.2022. 

 

                                                         

 

          ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА, 

              ЗА НАБАВКУ ДОБАРА: 

 

- Апарати (и усници) за алко-тест, 2022. год. - 

 
 

Позивамо све потенцијалне понуђаче да доставе своју понуду за набавку добара Апарати (и 

усници) за алко-тест, 2022. год. - за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а.  

Набавка није обликована по партијама 

 

Предмет набавке чине: 

- апарати за алко тест – 2 ком и 

- усници за апарат за алко тест (пак/100 ком) – 2 пак. 

 

 

Техничке карактеристике 

- Апарати за алко тест 

Опсег мерења Концентрација алкохола у даху: 0 до 3,0 мг/л; 

(маса етанола по минималној запремини на 34 °C 

и 1.013 hPa) 

Концентрација алкохола у крви: 0,00 до 6,00 % 

(маса етанола по запремини крви, или маса на 

20°C и 1.013 hPa) 

Визуелни сигнал када се пређу границе мерења. 

 

Узимање узорка Подразумевано: аутоматско узимање узорка када 

се достигне минимална запремина или претходно 

утврђено време дувања; 

Могуће је пасивно узимање узорка или ручно 

покретање узимања узорка 

Време покретања уређаја Приближно 3 секунде након укључивања (у 

зависности од конфигурације) 

 

Приказ резултата тестирања Приближно након 3 секунде (за 0,0 мг/л) 

Приближно након 10 секунди (за 0,5 мг/л, на 

собној температури) 

 

Радни услови околине  -10°C до +55 °C; 10 до 100 % релативне 

влажности (без кондензације); 600 до 1.300 hPa 

Екран QVGA TFT екран у боји 320 x 240 2,4 инча 
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ЛЕД светла ЛЕД светла у три боје за приказивање резултата и 

порука упозорења 

Звучни сигнали Различити звучни тонови прате приказано и 

поруке упозорења 

Звучни сигнали Различити звучни тонови прате приказано и 

поруке упозорења 

Меморија Складиштење последњих 30.000 тестова 

(минималне информације) или 

10.000 тестова (веома детаљне информације) 

Напајање Литијум-јонска батерија (пуни се путем USB-C 

прикључка) или алкална верзија (3 батерије 

алкалног типа од 1,5 V или 3 NiMH или 3 

литијумске батерије са примарном ћелијом 

(Mignon, LR06, AA) 

Стање напуњености приказано је на екрану; једно 

пуњење једовољно да се изврши приближно 

5.000 тестова даха (литијумска верзија) или 1.500 

тестова даха (алкална верзија). 

Усници за апарат за алко тест  

Усник Хигијенски, појединачно пакован са 

безбедносним испустом за 

ваздух који не може да се затвара 

Избацивач усника и одстојник између усана и 

кућишта уређаја 

Оперативни дизајн Мерне функције могу се извршити путем једног 

тастера; 

Навигација у менију помоћу два тастера менија 

Кућиште и димензије (Ш x В x Д), тежина ASA/PC отпоран на удар , 61мм x 172мм x 36мм; 

тежина од  275 г до 285 г 

 

Отпорност на вибрације и ударце EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64 

Стандарди EN 15964, NHTSA,  

Интерни сат Упозорење или искључивање након истека 

периода баждарења 

Класа IP заштите IP 54 

Interfejs USB-C 

Bluetooth® Bluetooth® Low Energy 5.0 

GPS Opciono  
 

 

НАПОМЕНА:  

Апарати за алкотест се испоручују баждарени, са Уверењем о оверавању мерила. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Наручилац: ЈП ,,Војводинашуме“ Петроварадин, у поступку набавке добара: 

 Апарати (и усници) за алко-тест, 2022. год. - за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а 

 Назив понуђача:    

Адреса понуђача:    

Матични број понуђача:   

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):    

Име особе за контакт:   

Електронска адреса понуђача (е-мејл):     

Телефон:    

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

 

 

А) Апарати за алко тест (2 ком): 

 

Цена/ком: _______________ дин, без ПДВ-а  ____________ дин, са ПДВ-ом; 

Укупна цена (за 2 ком): ____________ дин, без ПДВ-а  __________дин, са ПДВ-ом. 

 

Б) Усници за апарат за алко тест (пак/100 ком) – 2 пак. 

 

Цена/пак: _________________ дин, без ПДВ-а. _________________ дин, са ПДВ-ом, 

Укупна цена (за 2 пак): ______________ дин, без ПДВ-а.. _______________ дин, са ПДВ-ом 

Укупно А + Б: __________ дин, без ПДВ-а  ____________ дин, са ПДВ-ом 

 

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. 

 

Место испоруке: ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин, Прерадовићева бр.2 

Рок испоруке: ______ дана (макс. 15 дана) од дана доставе поруџбенице од стране Наручиоца. 

Рок плаћања:  ______ дана (мин. 7, макс. 45 дана) од дана доставе фактуре, а након 

извршене испоруке добара. 

 

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  је ____ дана (најмање 30 дана) од дана отварања понуде. 

 

 

 

 

 

 

                 Датум                                             Понуђач 

                                                                     М. П.  

_____________________________    _____________________________ 
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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 добара: 

 

- Апарати (и усници) за алко-тест, 2022. год. –  

                                     за потребе Дирекције ЈП и „Ловотурс“-а 

 

или скенирано, потписано и оверено на приложеном обрасцу, 

путем мејла до 16.12.2022. год. до 11 часова, на мејл адресу: 

sminic@vojvodinasume.rs 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sminic@vojvodinasume.rs

