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Јавна установа “Спортско рекреативни 
центар Подина“ Сокобања 
Ул. Ратарска бб 
Сокобања 
Број: I-38/2020-02 
Датум: 07.02.2020. године 
 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ ЗА ПОТРЕБЕ 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ“ СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ СОКОБАЊА – НАБАВКА НА КОЈУ СЕ 

ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ, НАБАВКА 04/20 

 
Предмет набавке 04/20 су добра – Набавка материјала за саобраћај за потребе Јавне установе 
„Спортско рекреативни центар Подина „ Сокобања. 

Понуђач је дужан да понуди јединичну и укупну цену добара са свим сегментима који се односе на 
крајњу цену на адресу Наручиоца: Јавна установа “Спортско рекреативни центар Подина“Сокобања, 
ул. Ратарска бб, Сокобања, или путем имејла srcpodina@gmail.com . 

Рок за достављање понуда је пет дана од дана објављивања документације и позива на 
www.srcpodina.rs, односно до 12.02.2020. године, до 12:00 сати. 

Контакт особа: Миодраг Илић, e-mail: srcpodina@gmail.com, Телефон: 018/833-978. 

Рок за закључење уговора је три дана од сачињавања извештаја о избору најповољније понуде. 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, ОПИС ДОБАРА И РОК ИСПОРУКЕ 

Ред. 
бр. 

Назив добара Јединица 
мере 

Оквирне 
количине 

Јединична 
цена у 

дин. без 
ПДВ-а 

Укупно 
понуђена 

цена у 
дин. без 

ПДВ-а 

Укупно 
понуђена 

цена у 
дин. са 
ПДВ-ом  

1. Зимска ауто М+С гума за путничко 
SUV возило. 
Димензије гуме су 215х60х17.  
Индексe које гума мора да испуни: 

1. EУ потрошња горива - 
индекс C 

2. EУ пријањаје на влажном 
коловозу - индекс C 

3. EУ индекс буке 71db 
4. Индекс носивости 710кг 
5. Индекс брзине 210km/h 

 

Комад 4    

2. Замена(монтажа и демонтажа) 
гуме са балансирањем 

Комад 12    

3. Вулканизирање - крпљење гуме са 
монтажом – демонтажом и 
балансирањем 

Комад 4    

4. Расхладна течност за 
алуминијумске хладњаке премијум 
класе тип Г-12 100% 

Литар 

4    
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5. Комплет прве помоћи  Тип Б Комад 1    

6. Гумена типска патосница за ауто 
„Renault Kadjar“ модел из 2017. год 

Комплет 1    

7. Противпожарни апарт.  Апарат под 
сталним притиском, средство 
гашења – прах, количина средства 
за гашење 1000гр, погоснки гас – 
азот. 
Апарт мора да буде у складу са 
стандардом SRPS Z.C2.035 

Комад 1    

8. Силиконска метлица – брисач 
ветробранског стакла дужине 65цм 

Комад 1    

9. Силиконска метлица – брисач 
ветробранског стакла дужине 45цм 

Комад 1    

10. Течност за чишћење ветробранског 
стакла –зимска 

Литар 10    

11. Течност за чишћење ветробранског 
стакла –летња 

Литар 10    

12. Услуга унутрашњег и спољашњег 
чишћења и прања возила 

Ком 10    

13. Конзерва – освеживач за возило. 
Мирис по жељи наручиоца. 

Ком 4    

 
Понуђач мора да испуњава следеће услове: 

- мора да буде регистрован код одговарајућег надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (као доказ доставити фотокопију решења издатог од надлежног органа 
АПР – или одговарајућег регистра не старијег од шест месеци); 

Понуђач мора да поседује минимум један сервис за монтажу и вулканизирање гума на територији 
Општине Сокобања. 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“ за оне 
понуђаче који испуњавају горе наведене услове. 

Понуђач је дужан да сва поручена добра која су наведена у техничкој спецификацији испоручи 
Наручиоцу највише пет дана од дана упућивања Захтева за испоруку добара. 
Понуђач je дужан да за рачун Наручиоца обезбеди превоз за понуђена добра. 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА САОБРАЋАЈ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 
„СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА“ СОКОБАЊА – НАБАВКА 04/20 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
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Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

Телефакс: 
 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 
 
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка матријала за саобраћај за потребе Јавне установе 
„Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања бр. 04/20 

 
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 и монтаже гума: 
(Не може бити дужи од 5 дана од дана упућивања захтева) 

 

                             
Датум:                                                                                                                      Понуђач 

                                                                                  М.П. 

  _______________________                                                               __________________________        

 
Образац понуде Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде. 

 


