Јавна устанпва"Сппртскп рекреативни
центар Ппдина"Спкпбаоа
Ул. Ратарска бб
Спкпбаоа
Брпј: I-93/2022-02
Датум: 17.05.2022. гпдине

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ TEНДИ ЗА ППТРЕБЕ ЈАВНЕ
УСТАНПВЕ" СППРТСКП РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ППДИНА" СПКПБАОА – НАБАВКА НА КПЈУ СЕ
ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ, НАБАВКА 17/22

Предмет набавке 17/22 су дпбра – набавка тенди за пптребе Јавне устанпве "Сппртскп
рекреативни центар Ппдина" Спкпбаоа.
Ппнуђач је дужан да ппнуди јединичну и укупну цену дпбара са свим сегментима кпји се
пднпсе на крајоу цену на адресу Наручипца: Јавна устанпва "Сппртскп рекреативни центар
Ппдина"Спкпбаоа, ул. Ратарска бб, Спкпбаоа, или путем имејла srcpodina@gmail.com .
Рпк за дпстављаое ппнуда је три дана пд дана пбјављиваоа дпкументације и ппзива на
www.srcpodina.rs, пднпснп дп 20.05.2022. гпдине, дп 12:00 сати.
Кпнтакт пспба: Милан Миленкпвић, e-mail: srcpodina@gmail.com, Телефпн: 018/833-978.
Рпк за закључеое угпвпра је три дана пд сачиоаваоа извештаја п избпру најппвпљније
ппнуде.

1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КПЛИЧИНА, ППИС ДПБАРА И РПК
ИСППРУКЕ

Местп исппруке је франкп Јавна устанпва "Сппртскп рекреативни центар Ппдина"Спкпбаоа,
Ул. Ратарска бб, Спкпбаоа.
Ппнуђач је у пбавези да исппручи предметна дпбра према наведенпм ппису и кпличинама:
Кпнструкцијa тенди je израђена пд челичних цевастих прпфила вареоем. За пптребе вареоа
кпнструкције крајеви се делимичнп спљпште и пбликују такп да пмпгућавају несметанп
вареое. Ппнуђач је у пбавези да дпстави кпнстукцију следећих димензије: Тенда: 490x540
cm у пснпви, са укупнпм висинпм 310 cm. Израђена је пд цевастих прпфила (сппљашоих
пречника D 20, 30, 51 и 60 mm са дебљинпм зидпва d=2,5 mm) у свему према цртежима кпји
су прилпг дпкументацији: Тенда бр. 1: Прилпг бр. 1, Прилпг, бр.2 Прилпг бр. 3, Прилпг бр. 4 и
Прилпг бр. 5.
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Цеви су пбпјене у два премаза у тпну пп избпру Наручипца, са претхпднпм припремпм и
пдгпварајућпм заштитпм. Завршна бпја мпра да је птппрна на UV зрачеое и птппрна на
дејствп хлпра. Кпнструкцију пп бпчним странама ппремити системпм за затезаое мреже
(пбпстранп) кпји се састпји пд пп две цеви D 20 mm и системпм за причвршћиваое за главну
кпнструкцију. Систем мпра да пбезбеди брзу и безбедну мпнтажу PVC мреже за сенчеое.
PVC мрежа мпра да има степен сенчеоа пд 100% (Преппручује се уграђиваое мреже кпје
даје степен псенченпсти 80% и тп преклапаоем два пута). Бпју мреже пдређује Наручилац.
За пптрене међуспбнпг спајаоа две кпнструкције пптребнп је пбезбедити везни дистанцер
пд две пљпште гвпжђа (35x4 mm дужине 300 mm) са механизмпм за причвршћиваое и тп 4
кпмада пп кпнструкцији. Веза између две кпнструкције ради се за дпои штап бпчне решетке
(D50mm).
Уградоа:
Уградоа се врши у пбјекту Аква парка „Ппдина“, на месту кпје пдреди наручилац на следећи
начин:
Кпнструкција се ппставља на ппдлпзи кпја је ппплпчана бехатпн плпчама дебљине 6 cm. За
пптребе анкерпваоа кпнструкције за ппдлпгу на свакпј анкер плпчи димензије 150х150 mm
дебљине минимум 10 mm пбезбедити пп четири рупе пречника D 10 mm. Анкер плпчу
пбрусити какп би била безбедна за ппсетипце. Тенде се ппстављају на местп кпје пдреди
Наручилац.
Ппнуђена дпбра мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима Наручипца, техничким
карактеристикама и граничним вреднпстима за пву врсту дпбара.

Избпр најппвпљније ппнуде ће се извршити применпм критеријума „Најнижа ппнуђена
цена“ за пне ппнуђаче кпји испуоавају гпре наведене услпве.

2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ТЕНДИ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
"СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА" СОКОБАЊА – НАБАВКА
17/22
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):
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Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

3. ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка тенди за пптребе Јавне устанпве "Сппртскп
рекреативни центар Ппдина" Спкпбаоа бр. 17/22

Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-пм:

1.

Тенда
Метална кпнструкција сенила пд
челичних
прпфила.
Димензија
кпнструкције је 490x540 cm у пснпви са
укупнпм висинпм 310 cm. Израђена је
пд бешавних цевастих прпфила
(сппљашоих пречника D 20, 30, 51 и 60
mm са дебљинпм зидпва d=2,5 mm) у
свему према цртежима датим у
прилпзима бр. 1-5. Цеви се бпје у два
премаза у тпну пп избпру Наручипца, са
претхпднпм
припремпм
и
пдгпварајућпм заштитпм. Завршна бпја
мпра да је птппрна на UV зрачеое и
птппрна на дејствп хлпра. Кпнструкцију
пп
бпчним
странама
ппремити
системпм
за
затезаое
мреже
(пбпстранп) кпји се састпји пд пп две
цеви D 20 mm и системпм за
причвршћиваое за главну кпнструкцију.
Систем мпра да пбезбеди брзу и

Кпмад
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Укупнп
ппнуђена
цена са
ПДВ-пм

Укупнп
ппнуђена
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена без
ПДВ-а

Пквирне
кпличине

Јединица
мере

Назив
дпбара

Ред. бр.

Рпк и начин плаћаоа:
Рпк важеоа ппнуде:
(Не мпже бити краћи пд 30 дана)
Рпк исппруке:
(Не мпже бити дужи пд 20 дана пд дана пптписиваоа
угпвпра)

безбедну мпнтажу PVC
мреже за
сенчеое. За
пптребе међуспбнпг
спајаоа две кпнструкције пптребнп је
пбезбедити везни дистанцер пд две
пљпште гвпжђа (35x4 mm дужине
300
mm)
са механизмпм
за
причвршћиваое и тп 2 кпмада пп
кпнструкцији. Исппручити и уградити
гптпву ппремљену кпнструкцију.
УКУПНП:

Датум:

Ппнуђач:
М.П.

_______________________

__________________________

Образац ппнуде Ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише, чиме пптврђује да су тачни
ппдаци кпји су у пбрасцу ппнуде.
Образац ппнуде Ппнуђач мпра да пппуни, пвери печатпм и пптпише наведени.
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Прилог бр. 1 (Тенда бр 1 - већа)
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Прилог бр. 2 (Тенда бр 1 - већа)
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Прилог бр. 3 (Тенда бр 1 - већа)
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Прилог бр. 4 (Тенда бр.1 - већа)
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Прилог бр. 5 (Тенда бр.1 - већа)
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