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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА – РЕКВИЗИТИ ЗА 

БАЗЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ JАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ - 

НАБАВКА 06/19 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком 
спецификацијом. 
Наручилац ће код понуђача добра поручити одмах по сачињавању Извештаја о 
најповољнијој понуди.  
Предмет набавке 06/19, су добра – Набавка реквизита за базене, за потребе Јавне 
установе "Спортско рекреативни центар Подина" Сокобања. 
Наручилац ће oд Понуђача поручити тражена добра одмах након закључења уговора. 
Рок за достављање понуда је 07.03.2019. године, до 15:00 сати. 
Рок за испоруку добара не може бити дужи од 3 дана од дана пријема захтева 
Наручиоца. 
Реквизити морају да имају карактеристике високог квалитета издраде модерног 
изгледа, једноставни за монтажу и демонтажу.  
Материјал од ког треба да буду израђени реквизити су водоотпорни и ватроотпорни 
28*26 0,9мм ПВЦ тарпаулин. 
Уз реквизите Понуђач је у обавези да достави минимум: 

1. Једну електричну пумпу (1200w) за  
2. Један сет за репарацију 
3. По један сет карабињера и конопаца за сваки од реквизита 
4. 2 лопте  
5. Торбе и футроле за складиштење и паковање реквизита након употребе 

 
Понуђач је дужан да при испоруци добара обави прво постављање и обучи раднике 
како користити реквизити. 
Понуђач је дужан да изда писмену Наручиоцу гаранцију о квалитету испоручених 
добра од минимум 24 месеца. 
 
Контакт особа: Миодраг Илић, Е - mail адреса: srcpodina@gmail.com.број tel: 018/833-
978 
 
 
 
 
 
 

mailto:tenderi@otks.org.rs


 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РЕКВИЗИТА ЗА БАЗЕНЕ, НАБАВКА 06/19 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 

Укупна цена без ПДВ-а:  

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

 

Рок и начин плаћања: 

 

Рок важења понуде:  

(Не може бити краћи од 30 дана) 

 



Рок испоруке добара: 

(Не може бити дужи од 3 дана од дана пријема Захтева 

наручиоца испоруку добара) 

 

Место испоруке добара Франко Сокобања, Јавна установа 

„Спортско рекреативни центар 

Подина“ Сокобања, Ратарска бб 

 
 

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
 

Бр. Назив добара и опис 
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Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

Укупно 

понуђена 

цена у 

динарима 

без  ПДВ-а 

Укупно 

понуђена 

цена у 

динарима са  

ПДВ-ом 

1. Плутајући вишенаменски  
терен израђен од високо 
квалитених материјала на 
бази ПВЦ Тараулин 28*26 0,9 
мм минималних димензија: 
1000(Д)x600(Ш)x25(В)cm 

Kом 1    

2. Плутајућа мрежа за одбојку 
израђена од високо 
квалитених материјала на 
бази ПВЦ Тараулин 28*26 0,9 
мм минималних димензија: 
430(Д)х200(Ш)x125(В)cm 

Kом 1    

3. Плутајући голови са 
мрежама израђени од 
високо квалитених 
материјала на бази ПВЦ 
Тараулин 28*26 0,9 мм 
минималних димензија: 
200(Д)х100(Ш)x100(В)cm 

 2    

УКУПНО:  
 

 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 


