
Јавна установа "Спортско рекреативни 

 центар Подина"Сокобања 

Ул. Ратарска бб 

Сокобања 

Бр. I-181/2022-02 

Датум: 16.08.2022. године 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ 

ДРВЕНОГ ПЕЛЕТА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ"СПОРТСКО 

РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА" СОКОБАЊА бр. 25/22 
 

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 сукцесивно у складу са својим потребама по 

сачињавању Извештаја о најповољнијој понуди, односно закључењу уговора. 
 

Предмет набавке 25/22, су добра - Набавка огревног дрвеног пелета за потрбе Јавне 

установе"Спортско рекреативни центар Подина"Сокобања 25/22 - 09111400 - Горива на 

бази дрвета. 

Понуђач је дужан да понуди јединичне цене наведених добара са и без припадајућег 

пореза – ПДВ-а . Наручилац ће добра поручивати сукцесивно, подношењем Захтева у 

писаној или електронкој форми на адресу, односно имејл понуђача,  у складу са својим 

потребама. 

Рок за достављање понуда је 19.08.2022. године, до 13:00 сати. 

Рок испоруке добара је сукцесивно и не може бити дужи од 3 дана од дана пријема захтева 

Наручиоца. 

Контакт особа: Mилан Миленковић, Е - mail адреса: srcpodina@gmail.com;  број тел: 

018/833-978 
 

 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБРА И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 

1. Врста, техничке карактеристике и опис добара: 

 

Дрвени пелет настао пресовањем сировине (пиљевина, сечка и дрвени чипс) израђен 100% 

од дрвета. Производ урађен по стандардима димензија: пречник од 6 мм, дужина до 20 мм, 

влага  маx - 6,9 %, остатак пепела маx 1,1 . 

 

Енергетска вредност -  18 МЈ по килограму. Могуће коришћење у котловима за грејање 

објеката до 150. м². 

Паковање у затвореним врећицама (ПВЦ), од 15 килограма.   

У цену треба да буде укључен и превоз добара до седишта Наручиоца на адресу : Јавна 

установа "Спортско рекреативни центар Подина"Сокобања,Ул. Ратарска бб,Сокобања. 

Понуђач је дужан да за рачун Наручиоца (услед недостатка магацинског простора) 

складишти и чува целокупну количину пелета до следеће грејне сезоне, и то најдаље до 

30.10.2022. године, Наручилац ће сву количину да плати авансно. 

mailto:srcpodina@gmail.com


1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

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. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 

Бр. Назив добра - услуге и опис Јединица 

мере 
Укупна 

количинa 
Јединична цена 

у динарима без 

ПДВ 

 

Укупно понуђена 

цена у динарима 

без  ПДВ-а 

 

Укупно 

понуђена цена 

у динарима са  

ПДВ-ом 

1. Дрвени пелет - Производ 

урађен по стандардима 

димензија: пречник од 6 мм, 

дужина до 20 мм, влага  маx - 

6,9 %, остатак пепела маx 1,1 . 

Са транспортом ( превозом)  

на адресу Наручиоца. 

Врећица 

од 15 кг 

260    

УКУПНО:     

  

 

Датум                    Понуђач 

    М. П. 

_____________________________   ________________________________ 
 



3) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка огревног пелета  бр. 25/22 
 

 

Укупна цена без ПДВ-а 
 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 

Рок и начин плаћања 
 

 

 

Рок важења понуде 
 

 

 

Рок испоруке добара  
 

 

Место испоруке добара: 
 

Франко Јавна установа 

"Спортско рекреативни 

 центар Подина"Сокобања 

Ул. Ратарска бб 

Сокобања 
 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П. 

_____________________________   ________________________________ 
 

 

 


