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НАПОМЕНА:
Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно
проучите и у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења,
потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.
Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу
Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и
појашњењима Конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став
1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012 и 14/2015) дужан
да све измене и допуне Конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и
на интернет страници Наручиоца.
У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, додатне
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Општина Сента је објавила позив и конкурсну документацију на Порталу јавних
набавки и на интернет страници www.zenta-senta.co.rs за подношење понуда за јавну
набавку добара - Опремање Спортске хале у Сенти. Конкурсна документација се може
преузети са Портала јавних набавки и са интернет странице www.zenta-senta.co.rs
1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Општина Сента, Главни трг 1, матични број 08038490, ПИБ 102692306,
шифра делатности 8411.
2. ВРСТА ПОСТУПКА
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са конкурсном
документацијом, Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012
и 14/2015, у даљем тексту: Закон) и подзаконским актима којим се уређују јавне
набавке. Поступак се спроводи ради закључења уговора.
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Предмет јавне набавке број 404-1-01-1-13/2015-03-IV је набавка добара - Опремање
Спортске хале у Сенти, шифра из општег речника јавне набавке 37400000 – Спортска
роба и опрема; 39100000 - Намештај
4. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРИПРЕМАЊА И МЕСТУ ПОДНОШЕЊА
ПОНУДЕ
Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке. Понуду треба
доставити у затвореној коверти на којој су на предњој страни написани текст: “Понуда
– не отварај, Опремање Спортске хале у Сенти“, на адресу Главни трг 1, 24400 Сента.
На полеђини коверте читко написати назив, број телефона и адресу понуђача. Понуђач
понуду подноси лично предајом у писарници или путем поште. Ако је понуда поднета
по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је
по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да
је поднета неблаговремено. Понуда се сматра благовременом ако је поднета до
30.09.2015. године до 12,00 часова.
5. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
Отварање понуда вршиће се јавно, дана 30.09.2015. године у 12,15 часова у
просторији Општине Сента, Главни трг 1, канцеларија број 72, II спрат. Овлашћени
представник понуђача који присуствује отварању понуда, предаје оверено и потписано
пуномоћје пре почетка отварања понуда, које мора гласити на особу која присуствује
отварању понуда.
6. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
Одлука о додели уговора донеће се у року од 10 дана од дана отварања понуда,
односно по истеку рокова за подношење захтева за заштиту права.
7. КОНТАКТ СЛУЖБА
Општина Сента, 24400 Сента, Главни трг 1, E-mail адреса: anna@zenta-senta.co.rs

Комисија за јавне набавке
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II. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.
Уколико је документација на страном језику, потребно је обезбедити оверен превод од
стране судског тумача.
2. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и
спецификацију у прилогу и уз исте прилаже сву тражену документацију и све тражене
доказе у наредним тачкама овог упутства и “Упутства о начину на који се доказује
испуњеност услова“. Образац понуде се попуњава читко штампаним словима. Понуда
се подноси у запечаћеној коверти тако да се при отварању може проверити да ли је
затворена онако како је предата. Понуда мора бити сачињена на преузетом обрасцу,
јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуда мора
бити повезана траком (јемствеником) и запечаћена у целини. Понуђачи могу да
поднесу само једну понуду и не могу је мењати. Понуда која није сачињена у складу са
захтевима из конкурсне документације биће одбијена.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и
сат пријема понуде. У складу са чланом 89. став 3. Наручилац не дозвољава
подношење електронске понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном
за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу
понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда садржи:
ОБРАЗАЦ број 1 - Подаци о понуђачу
ОБРАЗАЦ број 2 - Подаци о подизвођачу (уколико понуђач нема подизвођача
достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 3 - Подаци о сваком понуђачу из групе понуђача (уколико се не
ради о заједничкој понуди достављање овог обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 4 – Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76.
Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
ОБРАЗАЦ број 5 - Образац понуде
ОБРАЗАЦ број 6 - Oбразац структуре цене
ОБРАЗАЦ број 7 - Техничке спецфикације
ОБРАЗАЦ број 8 – Списак референци
ОБРАЗАЦ број 9 – Потврда инвеститора
ОБРАЗАЦ број 10 – Изјава понуђача о отклањању кварова у гарантном року
ОБРАЗАЦ број 11 - Модел уговора о јавној набавци
ОБРАЗАЦ број 12 - Образац трошкова припреме понуде (достављање овог
обрасца није обавезно)
ОБРАЗАЦ број 13 - Изјава о независној понуди
ОБРАЗАЦ број 14 - Изјава понуђача о поштовању важећих прописа
ОБРАЗАЦ број 15 - Записник о извршеном увиду у објекат Наручиоца
ОБРАЗАЦ број 16 - Изјава o могућности извршења уговорних обавеза
ОБРАЗАЦ број 17 - Изјава понуђача да не тражи аванс (понуђач попуњава и
потписује само у случају да не тражи аванс од Наручиоца)
3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ НИЈЕ ОБЛИКОВАН У ВИШЕ ПАРТИЈА
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4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуда са варијантама није дозвољена.
5. ИЗМЕНА, ДОПУНА ИЛИ ОПОЗИВ ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа
накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Сента,
Главни трг 1, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – Опремање Спортске хале у Сенти, ЈН
бр. 404-1-01-1-13/2015-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – Опремање Спортске хале у Сенти, ЈН
бр. 404-1-01-1-13/2015-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – Опремање Спортске хале у Сенти, ЈН
бр. 404-1-01-1-13/2015-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Опремање Спортске хале у
Сенти, ЈН бр. 404-1-01-1-13/2015-03-IV - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.
6. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Уколико Наручилац у року за достављање понуда измени или допуни конкурсну
документацију обавезује се да, без одлагања те измене или допуне објави на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о
продужењу рока за подношење понуда уколико 8 или мање дана пре датума за
достављање понуда изврши измену конкурсне документације.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
7. ОБАВЕШТЕЊЕ О САМОСТАЛНОМ НАСТУПУ
Понуђач који је самостално пондео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
8. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из
члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и додатних услова наведених под тачком 2.3.
конкурсне документације. Додатне услове из тачке 2.1. и 2.2. конкурсне документације
понуђач и подизвођач испуњавају заједно. Уколико Понуђач наступа са подизвођачем
мора навести проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача. Наручилац може на захтев подизвођача пренети доспела потраживања
директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца. Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен тај
подизвођач ће бити наведен у уговору.
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9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача. Сваки понуђач из групе понуђача мора да
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, као и додатне услове
наведене под тачком 2.3. конкурсне документације. Додатне услове под тачком 2.1. и
2.2. конкурсне документације чланови групе понуђача испуњавају заједно.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који
ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
10. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ, ВРШЕЊА РАДОВА,
НАЧИНА, РОКА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА И ГАРАНТНОГ РОКА
10.1. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
10.2. Захтеви у погледу испоруке добара
Наручилац захтева од понуђача да испоруку и монтирање предметних добара врши у
складу са својом понудом.
10.3. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Наручилац ће Испоручиоцу уплатити аванс у висини од 30% вредности у року од 15
дана од дана закљученог уговора са ПДВ-ом.
Плаћање преосталог дела уговорене вредности за испоручена и монтирана добра се
врши на основу испостављене фактуре, и то у року не дужем од 45 календарских дана
од дана испостављања исте, с тим да се фактура испоставља на основу записника о
примопредаји испоручених и монтираних добара.
Уколико је понуђач потписао Образац број 17 – Изјава понуђача да не тражи аванс,
плаћање за испоручена и монтирана добра се врши на основу испостављене фактуре, и
то у року не дужем од 45 календарских дана од дана испостављања исте, с тим да се
фактура испоставља на основу записника о примопредаји испоручених и монтираних
добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун Испоручиоца.
10.4. Захтев у погледу гарантног рока
Гарантни рок за монтирање предметних добара износи 2 године, рачунајући од дана
записничке примопредаје истих.
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11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату
вредност. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити
у складу са чланом 92. Закона.
12. ЧУВАЊЕ ПРИСПЕЛИХ ПОНУДА И ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може
користити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости.
Било какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна
трећој страни од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене
сагласности понуђача. Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора
видно означити и оверити парафом и печатом. Цена (осим елемената њене структуре) и
остали комерцијални услови не могу бити означени као поверљиви.
13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
14. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно
група понуђача је у обавези да уз понуду достави:
14.1. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде, неопозиву, безусловну и наплативу на
први позив и без права приговора, у износу од 10% од понуђене цене из понуде без
ПДВ-а, са роком важности до истека опције понуде.
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у целости у случају
да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или овлашћени члан групе
понуђача одбије да закључи уговор о јавној набавци.
14.2. Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне
и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за повраћај
авансног плаћања у износу од 30% од укупне вредности понуђене цене са ПДВ-ом са
роком важности најкраће до правдања аванса.
НАПОМЕНА: Уколико је понуђач потписао Образац број 17 – Изјава понуђача да не
тражи аванс, уз понуду се нe доставља писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за повраћај аванса.
14.3. Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне
и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за добро
извршење посла у износу од 10% од понуђене цене без ПДВ-а са роком важности
најмање 60 дана дуже од дана истека рока за испоруку и монтирање добара.
14.4. Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне
и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за отклањање
недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности понуђене цене без
ПДВ-а чији рок важења мора бити 60 дана дужи од гарантног рока.
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1) Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року
од 7 календарских дана од дана потписивања уговора преда Наручиоцу банкарску
гаранцију за повраћај аванса, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први
позив. Банкарска гаранција за повраћај аванса издаје се у висини од 30% од укупне
вредности понуђене цене са ПДВ-ом са роком важности најкраће до правдања аванса.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај аванса у случају да понуђач не
буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
НАПОМЕНА: Уколико је понуђач потписао Образац број 17 – Изјава понуђача да не
тражи аванс, не доставља се Наручиоцу банкарска гаранција за повраћај аванса.
2) Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, а најкасније у року
од 7 календарских дана од дана потписивања уговора преда Наручиоцу банкарску
гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од
10% од укупне вредности понуђене цене без ПДВ-а, са роком важности који је 60 дана
дужи од истека рока за испоруку и монтирање добара. Ако се за време трајања уговора
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро
извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за
добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе
у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну
надлежност за решавање спорова.
3) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року понуђач предаје
Наручиоцу у тренутку пријема предмета јавне набавке што ће бити констатовано
Записником о примопредаји испоручених и монтираних добара.
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку пријема предмета јавне набавке преда
Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити
са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање
грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без
ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 60 дана дужи од гарантног рока.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака који би могли да
умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року у случају да изабрани
понуђач не изврши обавезу отклањања истих у уговором утврђеном гарантном року.
15. ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Понуђач може у писаном облику на адресу наведену у позиву, односно путем поште,
електронске поште (anna@zenta-senta.co.rs) или факсом (бр. факса 024/655-462)
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац је дужан да понуђачу у року од 3 дана од дана пријема захтева, пошаље
одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на Порталу јавних
набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења
телефоном, није дозвољено.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1-01-113/2015-03-IV, на неки од следећих начина:
1. путем поште на адресу Главни трг 1, 24400 Сента
2. путем факса на број 024/655-462
3. путем електронске поште на адресу anna@zenta-senta.co.rs
Уколико се захтев за додатним информацијама или појашњењима упућује путем
електронске поште или факсом, понуђач који је извршио достављање дужан је да од
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Наручиоца захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је Наручилац
дужан и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Наручилац није дужан да доставља додатне информације или појашњења уколико
понуђач који је доставио захтев за додатним информацијама или појашњењима није
тражио од Наручиоца потврду пријема документа (електронске поште или факса).
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да
допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се
искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА
Наручилац може, после отварања понуда у року од 5 дана писменим путем затражити
додатна објашњења од понуђача на која је исти дужан одговорити у року од 3 дана.
Наручилац у року од 5 дана може извршити контролу код понуђача или његовог
подизвођача што је овај дужан да омогући.
17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу. Уколико предмет јавне набавке није истворсан предмету
за који је понуђач добио негативну референцу, понуђач је дужан поднети банкарску
гаранцију као додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза, и то у вредности од
15% од понуђене цене, с тим да иста треба да буде са клаузулама: безусловна и платива
на први позив. Банкарска гаранција ће се уновчити ако понуђач не испуни или
неуредно испуни своју уговорну обавезу.
18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА
Одлука о додели уговора о јавној набавци донеће се применом критеријума
“НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА”.
Уколико постоје два или више понуђача са истим износом понуде, Наручилац ће
уговор о јавној набавци доделити понуђачу који је дао дужи рок важења понуде.
19. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине.
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
21. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице,
или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
e-mail anna@zenta-senta.co.rs, факсом на број 024/655-462 или препорученом
пошиљком са повратницом.
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Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све
учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву
на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца 3 дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања.
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или
одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева
за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања
понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97
50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на
коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет
Републике Србије. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора
такса износи 80.000,00 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора
или обустави поступка, такса износи 80.000,00.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
НАПОМЕНА: Уплата таксе за заштиту права доказује се искључиво достављањем
потврде о уплати издате од стране финансијске установе којој је износ таксе уплаћен.
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен у року од 8 дана од истека рока за
подношење захтева за заштиту права из члана 149. ЗЈН.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
Уколико је против одлуке о додели уговора о јавној набавци поднет захтев за заштиту
права понуђача, уговор о јавној набавци се закључује након стицања услова за
закључење истог.
23. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, кад нису испуњени
услови за доделу уговора.
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча.
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24. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ:
Понуда ће бити одбијена:
1. уколико није благовремена
2. уколико поседује битне недостаке
3. уколико није одговарајућа
4. уколико није прихватљива
1) БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА је која је примљена од стране Наручиоца у року
одређеном у позиву за подношење понуда, тј. до 30.09.2015. године до 12,00
часова. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања
понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
2) БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:
1. Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће
2. Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове
3. Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом
траженом документацијом за финансијско обезбеђење
4. Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног
5. Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама
3) ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА је понуда која је благовремена, и за коју је
утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
4) ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА је понуда која је благовремена, коју Наручилац
није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити
условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача и која не прелази износ
процењене вредности јавне набавке.
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III. ОБРАСЦИ
Образац број 1
Образац број 2
Образац број 3
Образац број 4

Образац
Образац
Образац
Образац
Образац
Образац

број 5
број 6
број 7
број 8
број 9
број 10

Образац
Образац
Образац
Образац

број 11
број 12
број 13
број 14

Образац број 15
Образац број 16

Подаци о понуђачу
Подаци о подизвођачу
Подаци о сваком понуђачу из групе
понуђача
Услови за учешће у поступку јавне
набавке из члана 75. и 76. Закона и
упутство како се доказује испуњеност тих
услова
Образац понуде
Oбразац структуре цене
Техничке спецфикације
Списак референци
Потврда инвеститора
Изјава понуђача о отклањању кварова у
гарантном року
Модел уговора о јавној набавци
Образац трошкова припреме понуде
Изјава о независној понуди
Изјава понуђача о поштовању важећих
прописа
Записник о извршеном увиду у објекат
Наручиоца
Изјава o могућности извршења уговорних
обавеза
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ОБРАЗАЦ број 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОНУЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)
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ОБРАЗАЦ број 2

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА
АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)

ПОДИЗВОЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни
и достави за сваког подизвођача.
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ОБРАЗАЦ број 3
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА У СЛУЧАЈУ
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ
ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА (e-mail)
ПОНУЂАЧ
Место и датум
М.П
________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Табелу „Подаци о понуђачима из групе понуђача у случају заједничке понуде“
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи
број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се
наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за
сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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ОБРАЗАЦ број 4
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИЗСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.1. Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона – Доказ: извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из Привредног суда;
1.2. Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона – Доказ: Правна лица: 1) Извод из
казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази
седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3)
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а,
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта);
доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
1.3. Услов из члана 75. став 1. тачка 3) Закона – Доказ: Правна лица: Потврде
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Физичка
лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
одређених послова; доказ мора бити издат након објављивања позива за
подношење понуда;
1.4. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Доказ: Уверење Пореске управе
Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење
надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу изворних
локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази
у поступку приватизације; доказ не може бити старији од два месеца пре отварања
понуда;
1.5. Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац
права интелектуалне својине; доказ: потписана и печатом оверена Изјава понуђача о
поштовању важећих прописа (Образац број 14);
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ДОДАТНИ УСЛОВИ
2.1. располаже неопходним финансијским капацитетом
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико je:
у пословној 2010., 2011., 2012., 2013. и 2014. години остварио укупно приходе у износу
од најмање 24.000.000,00 динара без ПДВ-а; доказ: БОН ЈН или биланси успеха и
стања;
2.2. располаже неопходним пословним капацитетом
-сматра се да понуђач испуњава овај услов уколико je:
у периоду 5 година које предходе години објављивања Позива за подношење понуда на
Порталу ЈН, и то у: 2010., 2011., 2012., 2013. и 2014. години испоручио и монтирао
исту или сличну опрему која је предмет јавне набавке у најмање 5 (пет) објеката у
укупном износу од најмање 16.000.000,00 динара без ПДВ-а за све године; доказ:
фотокопија уговора о испоруци добара са одговарајућим рачунима, попуњени Образац
број 8 – Списак референци који оверава понуђач и попуњени Образац број 9 – Потврда
инвеститора коју оверава инвеститор;
2.3. понуђач мора извршити увид у објекат Наручиоца (зграда Спортске хале у Сенти);
доказ:
а) записник о извршеном увиду у објекат Наручиоца (Образац број 15.)
б) изјава понуђача којом потврђује да је, по извршеном увиду у објекат Наручиоца, у
могућности да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу
предметне јавне набавке (Образац број 16.)
Увид у објекат Наручиоца за чије опремање се тражи испорука предметних добара,
понуђач може извршити уз претходно поднет писани захтев који се доставља
електронским путем овлашћеном лицу за контакт Наручиоца, Ана Ленђел, службеник
за јавне набавке; уколико увид у објекат Наручиоца врши лице које није законски
заступник понуђача за истог је потребно при подношењу писменог захтева Наручиоцу,
доставити и уредно попуњено овлашћење, које је потписано и оверено печатом
законског заступника понуђача; o извршеном увиду се сачињава записник који
потписују овлашћени представник понуђача и овлашћено лице за контакт Наручиоца;
понуда понуђача који није извршио увид у нaведени и захтевани објекат Наручиоца
или није доставио исправан записник о извршеном увиду у објекат Наручиоца како је
захтевано, биће сматрана неисправном. Увид се може извршити дана 07. септембра
2015. године, од 10,00 до 13,00 часова, с тим да понуђач треба лично да дође у
канцеларију број 72 на другом спрату Градске куће код службеника за јавне набавке.
НАПОМЕНА: Ради доказивања испуњености додатних услова понуђач мора да
достави све доказе наведене у тачки 2.1., 2.2., и 2.3.
Уколико не буду у потпуности испуњени сви услови из члана 75. и 76. ЗЈН и услови
дефинисани у додатним обавезним условима понуда неће бити разматрана.
Наведенe доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као
прихватљива, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђачи који су регистровани у регистру
који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став
1. тачка 1) до тачке 4), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за
привредне регистре. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не
садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди
интернет страницу на којој су подаци, који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
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уређује електронски документ. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају
тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату
под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач
има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те
државе. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.

Дана _________ 2015. године
М.П.
ПОНУЂАЧ
________________
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ОБРАЗАЦ број 5
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Назив понуђача:___________________________________________________________
Седиште понуђача: ________________________________________________________
Улица:___________________________________________________________________
Матични број: ____________________________________________________________
Порески идентификациони број (ПИБ)________________________________________
Шифра делатности_________________________________________________________
Број текућег рачуна: _______________________________________________________
Телефон: ________________________________________________________________
Телефакс: ________________________________________________________________
E-mail адреса_____________________________________________________________
Лице за контакт___________________________________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора______________________________________

Предмет: ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
Опремање Спортске хале у Сенти,
Јавна набавка број: 404-1-01-1-13/2015-03-IV

ПОНУДА БРОЈ ____________________

Од____________________ 2015. године издата у _______________________

Рок важења понуде: _________ дана (не може да буде краћи од 60 дана)
Понуда се тражи за набавку добара - опремање Спортске хале у Сенти што подразумева
испоруку и монтирање спортске опреме и намештаја, према следећем:
I. ЦЕНА
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ____________________________________динара
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом___________________________________ динара

НАПОМЕНА: У цену су укључени сви трошкови који су неопходни за реализацију
предмета уговора.
II. РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Рок испоруке и монтирања предметних добара је 40 календарских дана од дана од дана
потписивања уговора.
III. МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА
Место испоруке добара је fco Наручилац, тј. зграда Спортске хале у Сенти.
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IV. НАЧИН, РОК И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Наручилац ће Испоручиоцу уплатити аванс у висини од 30% вредности у року од 15
дана од дана закљученог уговора са ПДВ-ом.
Плаћање преосталог дела уговорене вредности за испоручена и монтирана добра се
врши на основу испостављене фактуре, и то у року не дужем од 45 календарских дана
од дана испостављања исте, с тим да се фактура испоставља на основу записника о
примопредаји испоручених и монтираних добара.
Уколико је понуђач потписао Образац број 17 – Изјава понуђача да не тражи аванс,
плаћање за испоручена и монтирана добра се врши на основу испостављене фактуре, и
то у року не дужем од 45 календарских дана од дана испостављања исте, с тим да се
фактура испоставља на основу записника о примопредаји испоручених и монтираних
добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун Испоручиоца.
V. ГАРАНТНИ РОК
Гарантни рок за монтирање предметних добара износи 2 године, рачунајући од дана
записничке примопредаје истих.
ПОНУДУ ПОДНОСИМО
(заокружити одговарајуће и попунити)
а) самостално,
б) заједнички са ___________________________________________________ или
в) са подизвођачем____________________________________________________
- _______ % од укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу (не може
бити већи од 50% од укупне вредности набавке)
- део предмета набавке који се извршава преко подизвођача __________________

Место и датум:

ПОНУЂАЧ
М.П.

______________________
(Потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који
ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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ОБРАЗАЦ број 6
Образац структуре цене
Oпремање Спортске хале у Сенти
Ред.
број

Назив

Јед. мере

Количина

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

3

ком.

1

ком.

10

ком.

3

ком.

10

Јединична
цена без
ПДВ-а

Укупнa цена без
ПДВ-а

БИЛЕТАРНИЦА број 1
(по пројекту просторија број 1)
1

2

3

Сто - (1200mm x 600mm x 785mm) – од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.1)
Ормарић са 3 фиоке (на точкиће) - (575mm x 430mm x
575mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.2)
Ормар за регистраторе са вратима - (1940mm x 800mm x
400mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.3)
БИЛЕТАРНИЦА број 2
(по пројекту просторија број 6)

4

5

Сто - (1900mm x 600mm x 785mm) - од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.4)
Ормарић са 3 фиоке (на точкиће) - (575mm x 430mm x
575mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.2)
САЛА ЗА PRESS-КОНФЕРЕНЦИЈУ
(по пројекту просторија број 13)

6

7

Сто - (1800mm x 600mm x 750mm) – од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.5)
Сто - (1600mm x 700mm x 750mm) ) – од оплемењене
иверице, алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком
28/2mm, машински лепљене (прилог бр.6)
СВЛАЧИОНИЦА број 1
(по пројекту просторија број 14)

8

Елемент за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.
СВЛАЧИОНИЦА број 2
(по пројекту просторија број 18)

9

Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.
СВЛАЧИОНИЦА број 3
(по пројекту просторија број 19)

10

Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.
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СВЛАЧИОНИЦА број 4
(по пројекту просторија број 19-приземље)

11

Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.

ком.

15

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

2

ком.

1

ком.

1

ком.

17

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

9

ПОРТИРНИЦА број 1
(по пројекту просторија број 18-приземље)
12

13

14

Сто - (1800mm x 700mm x 750mm) – од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.8)
Ормарић са 3 фиоке (на точкиће) - (575mm x 430mm x
575mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.2)
Ормар са вратима - (1000mm x 800mm x 400mm)
алуминијумске боје, од оплемењене иверице, дебљине 18mm.
Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm, машински
лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.9)
АМБУЛАНТА
(по пројекту просторија број 28)

15

16

17

Ормар са вратима, горњи део са стакленим вратима (1940mm x 800mm x 400mm) алуминијумске боје, од
оплемењене иверице, дебљине 18mm. Користи се АБС трака
22/05mm и 22/02mm, машински лепљене. Ручке су
алуминијумске. (прилог бр.10)
Сто - (1600mm x 700mm x 750mm) - од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене. (прилог бр.6)
Ормарић са 3 фиоке (на точкиће) - (575mm x 430mm x
575mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.2)
СВЛАЧИОНИЦА број 5
(по пројекту просторија број 19-приземље)

18

Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.
ПОРТИРНИЦА број 2
(по пројекту просторија број 42)

19

20

21

22

Сто - (1800mm x 700mm x 750mm) – од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.8)
Ормарић са 3 фиоке (на точкиће) - (575mm x 430mm x
575mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.2)
Ормар са вратима - (1000mm x 800mm x 400mm)
алуминијумске боје, од оплемењене иверице, дебљине 18mm.
Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm, машински
лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.9)
СВЛАЧИОНИЦА број 6
(по пројекту просторија број 33)
Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.
СВЛАЧИОНИЦА број 7
(по пројекту просторија број 32)
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Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.

ком.

3

Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.

ком.

10

САУНА
Ормар за гардеробу са вратима на закључавање - (1500mm x
500mm x 400mm) – са пуним вратима на закључавање, беле
боје. У сваком одељку постоји вешалица, чивилук и полица за
ципеле. Сваки гардеробер је нумерисан и одвојен од земље
алуминијским ногицама. (прилог бр.11)

ком.

10

Кухиња (горњи и доњи делови са судопером) – Кухиња се
састоји од два доња дела (судопера и елемент са фиокама и
горњи елемент са троја врата 1200mmх280mmх900mm.
Корпус кухиње је од оплемењене иверице, алуминјумске боје,
дебљине 18mm, док су врата високи сјај, бордо боје. Радна
плоча је сиве боје, дебљине 38mm са уграђеном једноделном
судопером. (прилог бр.15)

ком.

1

VIP-салон
(по пројекту просторија број 26)
Конференцијски сто - (1900mm x 800mm x 750mm) ) – од
оплемењене иверице, алуминијумске боје, дебљине 25mm са
АБС траком 28/2mm, машински лепљене (прилог бр.12)

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

4

СВЛАЧИОНИЦА број 8
(по пројекту просторија број 28)

24

25

VIP-салон
(по пројекту просторија број 27)

26

27

28

29

ШАНК У УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ
Шанк (опис шанка описан у спецификацији материјала) (6000mm x 600mm x 1200mm) – корпус је израђен од
оплемењене иверице, боје FINE LINE BROWN, дебљине
18mm, са троделном судопером (две каде и један сливник),
фиокаром, местом за точилицу пива, кафе апарат. Као и
остали функционални делови за обављање угоститељске
делатности. Горњи део радног пулта као и горњи део шанка
су од радне плоче 38mm. Предњи део шанка биће украшен
алуминијумским профилима који шанку дају модеран изглед
и уклапа се у цео ентеријер хале. (прилог бр. 13)
Задњи део шанка - (3700mm x 400mm x 1700mm) – у виду
затворених-отворених полица на закључавање и стављени у
функционалност обављања угоститељске делатности.
СОБА ЗА СПИКЕРА
(по пројекту просторија број 8)

30

31

32

33

34

Сто - (2000mm x 700mm x 750mm) - од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.14)
Ормарић са 3 фиоке (на точкиће) - (575mm x 430mm x
575mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.2)
Ормар са вратима на закуучавање - (1940mm х 800mm x
400mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр. 3)
СТОЛОВИ ЗА ДЕЛЕГАТЕ
Сто - (2000mm x 700mm x 750mm) - од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.14)
КОШ КОНСТРУКЦИЈА – ПРОФИ ТАКМИЧАРСКА
Опште одредбе:
1. Кош конструкција мора бити у свему усаглашена са
ФИБА службеним правилима игре 2014 - „кошаркашка
опрема“ усвојеног дана 2. фебруара 2014. године, у
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примени од 1. октобра 2014. године.
2. Пројекција кош табле до конструкције коша је 325cm.
3. Висина обруча је 305cm/260cm
4. Укупна тежина табле не сме прећи 900кг
ОСНОВНА КОШ КОНСТРУКЦИЈА садржи:
- конструкција носача табле
-кош табла
-кош обруч-зглобни са мрежицом
-носач семафора за игру и 24sec и заштита кош конструкције
и табле
Конструкција носача табле (метална конструкција дижућа и спуштајућа са механизмом помоћу опруга 4ком, димензија 5300x1900mm, лако преносна на
точковима-6ком, теговима од 250кг, причвршћена за под
да спречи било какво померање. Мора бити удаљена
најмање 2м укључујући заштиту, мерену од спољашне
ивице чеоне линије игралишта. Крутост конструкције
носача табле са обручем испуњава захтеве норми EN1270
или одговарајуће. Видљиве вибрације носача табле
престају у року од 4 секунде након закуцавања. Висина у
склопљеном стању не сме прећи 2,20м са горњом ивицом
табле. Конструкција је обојена белом бојом да буде јасно
видљива играчима.
Кош табла (каљено сигурносно стакло у једном комаду са
прорезом, димензија 180x105x1 cm, све линије на табли су
беле боје, широке 50mm, на средини табле правоугаоник
59х45 cm. Табла је опремљена осветљењем око обода - лед
стрип визуелни означивач краја напада.
Кош обруч-зглобни (од пуног челика φ 16-20mm,
унутрашњег пречника 450mm, са опругама- 2ком, обојен је
наранџастом бојом по NCS спектру, под утицајем силе од
105кг вертикално у тачки која је најудаљенија од табле се
повија на доле макс. 30 степени и аутоматски се враћа у
почетни положај. Такмичарска мрежица се везује на обруч
на 12 места цевастог причвршћивача).
Носач семафора за игру и 24 секунде (Носач је склопив и
може се демонтирати, мора се прилагодити постојећем
уређају за 24 секунде)
Заштита кош конструкције и табле (Заштита је плаве боје и
покрива доњу површину табле и вертикалне и бочне
површине кош конструкције, дебљине 100mm са фактором
улегања од 50%)
35

ком.

2

ком.

4

КОШ КОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНА - ПОКРЕТНА У
СТРАНУ
Кош конструкција бочна-помична у страну мора бити
у свему усаглашена са ФИБА службеним правилима
игре 2014- „кошаркашка опрема“ усвојеног дана 2.
фебруара 2014.године, у примени од 1.октобра 2014. год.
Конструкција се ручно помера и склапа. Поседује
механичку кочницу за отворено и склопљено стање.
Конструкција је беле боје.
Рам на бетонском стубу (метални рам - држач конзоле
састоји се од профилних дебелозидних цеви 80x40x3mm,
причвршћује се на бетонски стуб вијчаном везом.
Решеткаста конзола (метална решеткаста конзола је
дим 240x120cm, уздужна цев φ 1 цол попречни ојачивач
φ ½цола)
Фиксирач (цев φ 1 цол, чаура φ 36mm, болцна φ 16mm)
Рам кош табле (метални рам од проф.цеви 40x30x3mm,
плоча 8x120x160mm за држање обруча)
Кош табла (каљено сигурносно стакло у једном комаду
са прорезом, димензија 180x105x1 cm, све линије на
табли су беле боје, широке 50mm, на средини табле
правоугаоник 59x45cm.
Кош обруч-зглобни (од пуног челика φ 16-20mm,
унутрашњег пречника 450mm, са опругама - 2ком, обојен
је наранџастом бојом по НЦС спектру, под утицајем силе
од 105кг вертикално у тачки која је најудаљенија од
табле се повија на доле макс. 30 степени и аутоматски се
враћа у почетни положај. Такмичарска мрежица се везује
на обруч на 12 места цевастог прићчвршивача)
Заштита кош табле (Заштита је плаве боје, дебљине
5cm, покрива доњу површину табле са фактором улегања
од 50%)
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САНДУК ЗА ЛОПТЕ
Метална конструкција, точкови, димензија 120x60x80cm, са
бравом.

37
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ОДБОЈКАШКА КОНСТРУКЦИЈА - ПРОФЕСИОНАЛНА
Усадни стуб (2ком) φ 3 цола са механизмом за затезање и
подешавање висине мреже.
Чаура (2ком) φ 4 цола са уградњом у темељне отворе.
Поклопац паркета (2ком) са месинганим прстеном.
Заштита стубова (2ком) са тапацираним сунђером.
Такмичарска мрежа (2ком) плетена 4mm, окца100mm,
обрубљена платном горе 70mm и доле 50mm, сајла
увучена у мрежу, са две антене.

ком.

8

комплет

2

ком.

1

ком.

4

ком.

2

комплет

1

комплет

2

СУДИЈСКА СТОЛИЦА - ОДБОЈКА
Столица поседује подешавајућу висину стајања, преносива на
точковима.

40

4

КЛУПА ЗА РЕЗЕРВНЕ ИГРАЧЕ
Метална конструкција са 6 седишта-ПВЦ

38

ком.

РУКОМЕТНИ ГОЛ
Оквир 3x2м - унутрашње мере.
Стативе су од лепљеног дрвета 80x80mm.
Метални рам-држач мреже - дубине 100cm је од
дебелозидних округлих цеви (φ 6/4 цола) и на 4
места има проширење за анкерисање за подлогу
металним вијцима.
Мрежа са завесом - професионална.

41

КОЛИЦА ЗА РУКОМЕТНИ ГОЛ
Сталак (3x2м) на точковима са кукама за вешање два гола

42

СПОРТСКИ СЕМАФОР ЗИДНИ
Главни семафор (мултиспорт - 1ком) димензија
2100x1900x100мм, комплетно алуминијумска конструкција.
Приказ: време, резултат (цифре 200мм), период, бонус, тимеоут (цифре 130мм), по два искључења по екипи за рукомет
или резултати претходних сетова у одбојци (цифре 130мм),
појединачне личне грешке играча (тачке пречника 30мм).
Акционо време - 2ком - димензија 510x460x60мм. Приказ:
време напада (цифре 200мм), главно време (цифре 130мм),
црвена тачка пречника 100мм.
Командни пулт - 1ком - са могућношћу подешавања свих
параметара игре (унете све измене правила, укључујући и
кратки напад 14секунди)
Систем двогласних сирена 130 dB. Гаранција 3 године, пост
гаранцијско одржавање 10 година, пуштање у рад и обука
оператера.
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ЗАШТИТНА МРЕЖА ИЗА ГОЛА
Метална конструкција за дизање и померање
мреже иза рукометног гола. Конструкција се
причвршћује на кровни носач на међусобном
размаку од 2,6м.
Мрежа је дим. 20x6м израђена од белог канапа (тешка мрежа)
дебљине 4,2mm са окцем 8x8cm.
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ТЕРЕТАНА
Израда и монтажа следећих справа:
1. Лат машина
2. Rowing машина
3. Leg extension машина
4. Leg curl машина
5. Leg pres машина
6. Абдуктор
7. Адуктор
8. Post anterior машина
9. Крос машина
10. Бучице са сталком
11. Smit машина
12. Бенч прес
13. Равна клупа
14. Коса клупа универзал
15. List машина седећа
16. Универзална справа
17. Клупа за трбух

комплет

1

м2

1650

ком.

4

ком.

4

18. З клупа за трбух
19. Сталак за бицепс трицепс
20. Бицепс Скотова
21. Римски лежај
45

ЗАШТИТНИ ПВЦ ПОД ЗА ПАРКЕТ
ПВЦ под са следећим параметрима:
1. класификација EN 685 - класа 22 или одговарајуће
2. дебљина EN 428-1,4mm или одговарајуће
3. дебљина површног слоја EN 429-0,20mm или одговарајуће
4. површна маса EN430-1.100 g/m2 или одговарајуће
5. ширина EN426 или одговарајуће – зависно од наручиоца
(m)
6. дужина ролне EN426 или одговарајуће - зависно од
наручиоца
7. трајност боје ISO 105-BO2-6/7 или одговарајуће
8. отпорност на пожар EN ISO 13501-1(DIN 4102)-Ctl-s1(B1)
или одговарајуће
9. отпорност на хемије EN423 – добра или одговарајуће
10. динамички коефицијент трења
EN 13893-DS или одговарајуће
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КОЛИЦА ЗА ЗАШТИТНИ ПВЦ ПОД
Колица су покретна (4 точка) и служе за превоз ролни ПВЦ
пода.

МИНИ ГОЛ ЗА ФУДБАЛ
Метална конструкција (130x90cm) са мрежом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
УКУПНО:
ПДВ 20%:
УКУПНО СА ПДВ:

Место и датум
Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________
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ОБРАЗАЦ број 7
Техничке спецфикације
Опремање Спортске хале у Сенти
Ред.
број

Назив

Јед. мере

Количина

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

1

ком.

3

ком.

1

ком.

10

ком.

3

ком.

10

БИЛЕТАРНИЦА број 1
(по пројекту просторија број )
1

2

3

Сто - (1200mm x 600mm x 785mm) – од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.1)
Ормарић са 3 фиоке (на точкиће) - (575mm x 430mm x
575mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.2)
Ормар за регистраторе са вратима - (1940mm x 800mm x
400mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.3)
БИЛЕТАРНИЦА број 2
(по пројекту просторија број 6)

4

5

Сто - (1900mm x 600mm x 785mm) - од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.4)
Ормарић са 3 фиоке (на точкиће) - (575mm x 430mm x
575mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.2)
САЛА ЗА PRESS-КОНФЕРЕНЦИЈУ
(по пројекту просторија број 13)

6

7

Сто - (1800mm x 600mm x 750mm) – од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.5)
Сто - (1600mm x 700mm x 750mm) ) – од оплемењене
иверице, алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком
28/2mm, машински лепљене (прилог бр.6)
СВЛАЧИОНИЦА број 1
(по пројекту просторија број 14)

8

Елемент за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.
СВЛАЧИОНИЦА број 2
(по пројекту просторија број 18)

9

Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.
СВЛАЧИОНИЦА број 3
(по пројекту просторија број 19)

10

Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.
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СВЛАЧИОНИЦА број 4
(по пројекту просторија број 19-приземље)

11

Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.
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ПОРТИРНИЦА број 1
(по пројекту просторија број 18-приземље)
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Сто - (1800mm x 700mm x 750mm) – од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.8)
Ормарић са 3 фиоке (на точкиће) - (575mm x 430mm x
575mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.2)
Ормар са вратима - (1000mm x 800mm x 400mm)
алуминијумске боје, од оплемењене иверице, дебљине 18mm.
Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm, машински
лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.9)
АМБУЛАНТА
(по пројекту просторија број 28)

15

16
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Ормар са вратима, горњи део са стакленим вратима (1940mm x 800mm x 400mm) алуминијумске боје, од
оплемењене иверице, дебљине 18mm. Користи се АБС трака
22/05mm и 22/02mm, машински лепљене. Ручке су
алуминијумске. (прилог бр.10)
Сто - (1600mm x 700mm x 750mm) - од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене. (прилог бр.6)
Ормарић са 3 фиоке (на точкиће) - (575mm x 430mm x
575mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.2)
СВЛАЧИОНИЦА број 5
(по пројекту просторија број 19-приземље)
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Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је од оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.
ПОРТИРНИЦА број 2
(по пројекту просторија број 42)
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Сто - (1800mm x 700mm x 750mm) – од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.8)
Ормарић са 3 фиоке (на точкиће) - (575mm x 430mm x
575mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.2)
Ормар са вратима - (1000mm x 800mm x 400mm)
алуминијумске боје, од оплемењене иверице, дебљине 18mm.
Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm, машински
лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.9)
СВЛАЧИОНИЦА број 6
(по пројекту просторија број 33)
Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је од оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.
СВЛАЧИОНИЦА број 7
(по пројекту просторија број 32)

Страна 29 од 47

23

Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је од оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.

ком.

3

Елементи за свлачионицу (димензије према прилогу бр.7) –
израђен је од оплемењене иверице, беле боје, са структуром
наранджине коре, дебљине 18 mm, док је горња плоча седећег
дела исто беле боје, са структуром наранджине коре, дебљине
25 mm, а врата које се отварају горе су плаве боје. Заштитне
траке (кант траке) су АБС, дебљине од 22/05mm, 22/02mm и
28/02mm. Све траке су димензије 40mmх40mm и висине
100mm, ручице и чивилуци су алуминијумски.

ком.

10

САУНА
Ормар за гардеробу са вратима на закључавање - (1500mm x
500mm x 400mm) – са пуним вратима на закључавање, беле
боје. У сваком одељку постоји вешалица, чивилук и полица за
ципеле. Сваки гардеробер је нумерисан и одвојен од земље
алуминијским ногицама. (прилог бр.11)

ком.
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Кухиња (горњи и доњи делови са судопером) – Кухиња се
састоји од два доња дела (судопера и елемент са фиокама и
горњи елемент са троја врата 1200mmх280mmх900mm.
Корпус кухиње је од оплемењене иверице, алуминјумске боје,
дебљине 18mm, док су врата високи сјај, бордо боје. Радна
плоча је сиве боје, дебљине 38mm са уграђеном једноделном
судопером. (прилог бр.15)
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1

VIP-салон
(по пројекту просторија број 26)
Конференцијски сто - (1900mm x 800mm x 750mm) ) – од
оплемењене иверице, алуминијумске боје, дебљине 25mm са
АБС траком 28/2mm, машински лепљене (прилог бр.12)
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СВЛАЧИОНИЦА број 8
(по пројекту просторија број 28)
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VIP-салон
(по пројекту просторија број 27)
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ШАНК У УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ
Шанк (опис шанка описан у спецификацији материјала) (6000mm x 600mm x 1200mm) – корпус је израђен од
оплемењене иверице, боје FINE LINE BROWN, дебљине
18mm, са троделном судопером (две каде и један сливник),
фиокаром, местом за точилицу пива, кафе апарат. Као и
остали функционални делови за обављање угоститељске
делатности. Горњи део радног пулта као и горњи део шанка
су од радне плоче 38mm. Предњи део шанка биће украшен
алуминијумским профилима који шанку дају модеран изглед
и уклапа се у цео ентеријер хале. (прилог бр. 13)
Задњи део шанка -(3700mm x 400mm x 1700mm) – у виду
затворених-отворених полица на закључавање и стављени у
функционалност обављања угоститељске делатности.
СОБА ЗА СПИКЕРА
(по пројекту просторија број 8)
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Сто - (2000mm x 700mm x 750mm) - од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.14)
Ормарић са 3 фиоке (на точкиће) - (575mm x 430mm x
575mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр.2)
Ормар са вратима на закуучавање - (1940mm х 800mm x
400mm) алуминијумске боје, од оплемењене иверице,
дебљине 18mm. Користи се АБС трака 22/05mm и 22/02mm,
машински лепљене. Ручке су алуминијумске. (прилог бр. 3)
СТОЛОВИ ЗА ДЕЛЕГАТЕ
Сто - (2000mm x 700mm x 750mm) - од оплемењене иверице,
алуминијумске боје, дебљине 25mm са АБС траком 28/2mm,
машински лепљене (прилог бр.14)
КОШ КОНСТРУКЦИЈА – ПРОФИ ТАКМИЧАРСКА
Опште одредбе:
1. Кош конструкција мора бити у свему усаглашена са
ФИБА службеним правилима игре 2014 - „кошаркашка
опрема“ усвојеног дана 2. фебруара 2014. године, у
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примени од 1. октобра 2014. године.
2. Пројекција кош табле до конструкције коша је 325cm.
3. Висина обруча је 305cm/260cm
4. Укупна тежина табле не сме прећи 900кг
ОСНОВНА КОШ КОНСТРУКЦИЈА садржи:
- конструкција носача табле
-кош табла
-кош обруч-зглобни са мрежицом
-носач семафора за игру и 24sec и заштита кош конструкције
и табле
Конструкција носача табле (метална конструкција дижућа и спуштајућа са механизмом помоћу опруга 4ком, димензија 5300x1900mm, лако преносна на
точковима-6ком,теговима од 250кг, причвршћена за под
да спречи било какво померање. Мора бити удаљена
најмање 2м укључујући заштиту, мерену од спољашне
ивице чеоне линије игралишта. Крутост конструкције
носача табле са обручем испуњава захтеве норми EN1270
или одговарајуће. Видљиве вибрације носача табле
престају у року од 4 секунде након закуцавања. Висина у
склопљеном стању не сме прећи 2,20м са горњом ивицом
табле. Конструкција је обојена белом бојом да буде јасно
видљива играчима.
Кош табла (каљено сигурносно стакло у једном комаду са
прорезом, димензија 180x105x1 cm, све линије на табли су
беле боје, широке 50mm, на средини табле правоугаоник
59х45 cm. Табла је опремљена осветљењем око обода - лед
стрип визуелни означивач краја напада.
Кош обруч-зглобни (од пуног челика φ 16-20mm,
унутрашњег пречника 450mm, са опругама- 2ком, обојен је
наранџастом бојом по NCS спектру, под утицајем силе од
105кг вертикално у тачки која је најудаљенија од табле се
повија на доле макс. 30 степени и аутоматски се враћа у
почетни положај. Такмичарска мрежица се везује на обруч
на 12 места цевастог причвршћивача)
Носач семафора за игру и 24секунде (Носач је склопив и
може се демонтирати, мора се прилагодити постојећем
уређају за 24секунде)
Заштита кош конструкције и табле (Заштита је плаве боје и
покрива доњу површину табле и вертикалне и бочне
површине кош конструкције, дебљине 100mm са фактором
улегања од 50%)
35
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КОШ КОНСТРУКЦИЈА ПОМОЋНА - ПОКРЕТНА У
СТРАНУ
Кош конструкција бочна-помична у страну мора бити
у свему усаглашена са ФИБА службеним правилима
игре 2014- „кошаркашка опрема“ усвојеног дана 2.
фебруара 2014. године,у примени од 1. октобра 2014. год.
Конструкција се ручно помера и склапа. Поседује
механичку кочницу за отворено и склопљено стање.
Конструкција је беле боје.
Рам на бетонском стубу (метални рам - држач конзоле
састоји се од профилних дебелозидних цеви 80x40x3mm,
причвршћује се на бетонски стуб вијчаном везом.
Решеткаста конзола (метална решеткаста конзола је
дим 240x120cm, уздужна цев φ 1 цол попречни ојачивач
φ ½цола)
Фиксирач (цев φ 1 цол, чаура φ 36mm, болцна φ 16mm)
Рам кош табле (метални рам од проф.цеви 40x30x3mm,
плоча 8x120x160mm за држање обруча)
Кош табла (каљено сигурносно стакло у једном комаду
са прорезом, димензија 180x105x1 cm, све линије на
табли су беле боје, широке 50mm, на средини табле
правоугаоник 59x45cm.
Кош обруч-зглобни (од пуног челика φ 16-20mm,
унутрашњег пречника 450mm, са опругама - 2ком, обојен
је наранџастом бојом по НЦС спектру, под утицајем силе
од 105кг вертикално у тачки која је најудаљенија од
табле се повија на доле макс. 30 степени и аутоматски се
враћа у почетни положај. Такмичарска мрежица се везује
на обруч на 12 места цевастог прићчвршивача)
Заштита кош табле (Заштита је плаве боје, дебљине
5cm, покрива доњу површину табле са фактором улегања
од 50%)
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САНДУК ЗА ЛОПТЕ
Метална конструкција, точкови, димензија 120x60x80cm, са
бравом.
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ОДБОЈКАШКА КОНСТРУКЦИЈА - ПРОФЕСИОНАЛНА
Усадни стуб (2ком) φ 3 цола са механизмом за затезање и
подешавање висине мреже.
Чаура (2ком) φ 4 цола са уградњом у темељне отворе.
Поклопац паркета (2ком) са месинганим прстеном.
Заштита стубова (2ком) са тапацираним сунђером.
Такмичарска мрежа (2ком) плетена 4mm, окца100mm,
обрубљена платном горе 70mm и доле 50mm, сајла
увучена у мрежу, са две антене.
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СУДИЈСКА СТОЛИЦА - ОДБОЈКА
Столица поседује подешавајућу висину стајања, преносива на
точковима.
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КЛУПА ЗА РЕЗЕРВНЕ ИГРАЧЕ
Метална конструкција са 6 седишта-ПВЦ

38

ком.

РУКОМЕТНИ ГОЛ
Оквир 3x2м - унутрашње мере.
Стативе су од лепљеног дрвета 80x80mm.
Метални рам-држач мреже - дубине 100cm је од
дебелозидних округлих цеви (φ 6/4 цола) и на 4
места има проширење за анкерисање за подлогу
металним вијцима.
Мрежа са завесом - професионална.
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КОЛИЦА ЗА РУКОМЕТНИ ГОЛ
Сталак (3x2м) на точковима са кукама за вешање два гола
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СПОРТСКИ СЕМАФОР ЗИДНИ
Главни семафор (мултиспорт - 1ком) димензија
2100x1900x100мм, комплетно алуминијумска конструкција.
Приказ: време, резултат (цифре 200мм), период, бонус, тимеоут (цифре 130мм), по два искључења по екипи за рукомет
или резултати претходних сетова у одбојци (цифре 130мм),
појединачне личне грешке играча (тачке пречника 30мм).
Акционо време - 2ком - димензија 510x460x60мм. Приказ:
време напада (цифре 200мм), главно време (цифре 130мм),
црвена тачка пречника 100мм.
Командни пулт - 1ком - са могућношћу подешавања свих
параметара игре (унете све измене правила, укључујући и
кратки напад 14секунди)
Систем двогласних сирена 130 dB. Гаранција 3 године, пост
гаранцијско одржавање 10 година, пуштање у рад и обука
оператера.

43

ЗАШТИТНА МРЕЖА ИЗА ГОЛА
Метална конструкција за дизање и померање
мреже иза рукометног гола. Конструкција се
причвршћује на кровни носач на међусобном
размаку од 2,6м.
Мрежа је дим. 20x6м израђена од белог канапа (тешка мрежа)
дебљине 4,2mm са окцем 8x8cm.
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ТЕРЕТАНА
Израда и монтажа следећих справа:
1. Лат машина
2. Rowing машина
3. Leg extension машина
4. Leg curl машина
5. Leg pres машина
6. Абдуктор
7. Адуктор
8. Post anterior машина
9. Крос машина
10. Бучице са сталком
11. Smit машина
12. Бенч прес
13. Равна клупа
14. Коса клупа универзал
15. List машина седећа
16. Универзална справа
17. Клупа за трбух

комплет

1

м2

1650

ком.

4

ком.

4

18. З клупа за трбух
19. Сталак за бицепс трицепс
20. Бицепс Скотова
21. Римски лежај
45

ЗАШТИТНИ ПВЦ ПОД ЗА ПАРКЕТ
ПВЦ под са следећим параметрима:
1. класификација EN 685 - класа 22 или одговарајуће
2. дебљина EN 428-1,4mm или одговарајуће
3. дебљина површног слоја EN 429-0,20mm или одговарајуће
4. површна маса EN430-1.100 g/m2 или одговарајуће
5. ширина EN426 или одговарајуће – зависно од наручиоца
(m)
6. дужина ролне EN426 или одговарајуће - зависно од
наручиоца
7. трајност боје ISO 105-BO2-6/7 или одговарајуће
8. отпорност на пожар EN ISO 13501-1(DIN 4102)-Ctl-s1(B1)
или одговарајуће
9. отпорност на хемије EN423 – добра или одговарајуће
10. динамички коефицијент трења
EN 13893-DS или одговарајуће

46

47

КОЛИЦА ЗА ЗАШТИТНИ ПВЦ ПОД
Колица су покретна (4 точка) и служе за превоз ролни ПВЦ
пода.

МИНИ ГОЛ ЗА ФУДБАЛ
Метална конструкција (130x90cm) са мрежом
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ПРИЛОГ БР. 1

ПРИЛОГ БР. 2

ПРИЛОГ БР. 3

ПРИЛОГ БР. 4

ПРИЛОГ БР. 5

ПРИЛОГ БР. 6

ПРИЛОГ БР. 7

ПРИЛОГ БР. 8
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ПРИЛОГ БР. 9

ПРИЛОГ БР. 10

ПРИЛОГ БР. 11

ПРИЛОГ БР. 12

ПРИЛОГ БР. 13

ПРИЛОГ БР. 14

ПРИЛОГ БР. 15

ПОНУЂАЧ
Место и датум
М.П.

________________________
(Потпис овлашћеног лица)

Страна 35 од 47

ОБРАЗАЦ број 8
СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ

Р.б.

Назив објекта
Скраћени назив и локација

Инвеститор и лице за контакт - уписати и
телефонски број и вредност испоручених и
монтираних добара (у динарима без ПДВ-а)

1.

2.

3.

4.

5.

Уколико понуђач има већи број референци за добра дефинисана конкурсном
документацијом од назначеног на овом обрасцу, исти треба да фотокопира у
одговарајућем броју примерака.

Датум_________________

М.П.

Потпис
______________________
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ОБРАЗАЦ број 9

ПОТВРДА
ИНВЕСТИТОРА
Инвеститор
___________________________________________________________________________
(назив, седиште и матични број Инвеститора)
потврђује да је за објекат _____________________________________________________
(уписати назив и локацију објекта из Обрасца број 8.)
вршио испоруку и монтирање ________________________________________________
(назив и седиште Испоручиоца добара)
добара ____________________________________________________________________
(уписати назив испоручених и монтираних добара)
у вредности од _____________________________________________динара без ПДВ-а,
са даном реализације уговора ________________________________________________.
Добра су испоручена и монтирана у оквирима уговореног квалитета, квантитета и рока,
те није било реализације уговорених казни по било ком основу, или другог спора по
овом уговору.
Ова потврда се даје ради подношења понуде Понуђача у поступку јавне набавке
добара - Опремање Спортске хале у Сенти, број 404-1-01-1-13/2015-03-IV, као
потврда референце Понуђача и у друге сврхе се не може користити.

НАПОМЕНА: према потреби овај прилог се може умножавати фотокопирањем
преузетог обрасца.

За Понуђача

За Инвеститора

М.П.

М.П.

_____________________
потпис одговорне особе

_____________________
потпис одговорне особе

Датум __________________
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ОБРАЗАЦ број 10

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОТКЛАЊАЊУ КВАРОВА У ГАРАНТНОМ РОКУ
Понуђач____________________________________________________(назив понуђача)
у поступку јавне набавке добара - Опремање Спортске хале у Сенти, број 404-101-1-13/2015-03-IV, под потпуном кривичном и материјалном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕ
да ће у гарантном року, на први писани позив Наручиоца, у року датом у позиву,
отклонити о свом трошку све недостатке, који се односе на уговорени квалитет
испоручених и монтираних добара, а који нису настали неправилном употребом, као и
сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Датум_________________

М.П.

Потпис
____________
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ОБРАЗАЦ број 11
Број: 404-1-01-1-13/2015-03-IV
МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ ДОБАРА ЗА ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У СЕНТИ
Закључен дана _________2015. године између:
1. ОПШТИНЕ СЕНТА, са седиштем у Сенти, Главни трг број 1., ПИБ: 102692306, матични
број: 08038490 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа Председник општине Сента, Рудолф
Цегледи, дипл.инг.грађ., с једне стране и
2. _______________________, са седиштем у ____________, улица ___________________, број
_____ ПИБ: ______________, матични број: ________________(у даљем тексту: Испоручилац),
које заступа ______________________ с друге стране.
Подизвођачи:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Група понуђача - Заједнички понуђачи: (супонуђачи)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Овај уговор се закључује на основу спроведеног поступка јавне набавке – Опремање Спортске
хале у Сенти, ЈН број 404-1-01-1-13/2015-03-IV.
Предмет уговора је набавка добара - Опремање Спортске хале у Сенти, и то према понуди
Извођача радова бр. ______ од ___________. године, која чини саставни део овог уговора.
Набавком добара из претходног става овог члана се сматра испорука и монтирање спортске
опреме и намештаја.
Члан 2.
Цена предметних добара дата је понудом из члана 1. став 1. овог уговора, која је саставни део
овог уговора, и то у укупном износу од __________________ динара без ПДВ-а, односно
______________________ динара са ПДВ-ом.
У цену из претходног става овог члана укључени су сви трошкови који су неопходни за
реализацију предмета уговора.
Цену утврђену понудом Испоручилац нема право да повећа за време извршења овог уговора.
Члан 3.
Наручилац се обавезује да ће Испоручиоцу уплатити аванс у висини од 30% вредности овог
уговора, и то у року од 15 (петнаест) дана од дана закљученог уговора, што износи
____________________ динара са ПДВ-ом.
Плаћање преосталог дела уговорене вредности за испоручена и монтирана добра се врши на
основу испостављене фактуре, и то у року не дужем од 45 календарских дана од дана
испостављања исте, с тим да се фактура испоставља на основу записника о примопредаји
испоручених и монтираних добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун Испоручиоца број _______________, код Банке
______________.
НАПОМЕНА: Уколико је понуђач потписао Образац број 17 – Изјава понуђача да не тражи
аванс, члан 3. Модела уговора гласи:
Плаћање за испоручена и монтирана добра се врши на основу испостављене фактуре, и то у
року не дужем од 45 календарских дана од дана испостављања исте, с тим да се фактура
испоставља на основу записника о примопредаји испоручених и монтираних добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун Испоручиоца број _______________, код Банке
______________.
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Члан 4.
Рок испоруке и монтирања предметних добара је 40 (четрдесет) календарских дана од дана од
дана потписивања Уговора.
О извршеној испоруци и монтирању предметних добара и квалитативно-квантитативном
пријему и прегледу истог саставља се записник о примопредаји, који потписују лица овлашћена
од стране Испоручиоца односно Наручиоца.
Место испоруке је fco Наручилац, тј. зграда Спортске хале у Сенти.
Члан 5.
Пријем предметних добара ће се вршити од стране овлашћеног представника Наручиоца и у
присуству овлашћеног представника Испоручиоца.
Наручилац је дужан да преузета добра прегледа и да саопшти своје евентуалне примедбе
Испоручиоцу у погледу видљивих недостатака.
Испоручилац је дужан да уколико се утврди постојање недостатака исте отклони или изврши
замену добара.
Члан 6.
Ако Испоручилац не испоручи добра уговореног квалитета, квантитета и у року дефинисаном
уговором, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1% од укупно уговорене цене без
ПДВ-а, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења
може износити највише 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а.
Право Наручиоца на наплату уговорене казне не утиче на његово право да захтева накнаду
штете.
Члан 7.
Уговорне стране сагласно констатују да је Испоручилац приликом закључења овог уговора,
као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу:
1) Банкарску гаранцију за повраћај аванса, са клаузулама: безусловна и платива на први
позив, издату у висини од 30% од укупне вредности понуђене цене са ПДВ-ом са роком
важности најкраће до правдања аванса, коју ће Наручилац уновчити у случају да Испоручилац
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
2) Банкарску гаранцију за добро извршење посла, са клаузулама: безусловна и платива на
први позив, издату у висини од 10% од укупне вредности понуђене цене без ПДВ-а, са роком
важности који је 60 дана дужи од истека рока за испоруку и монтирање добара, коју ће
Наручилац уновчити у случају да Испоручилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен Уговором. Уговорне стране су сагласне да уколико се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције
за добро извршење посла ће се продужити.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Испоручилац предаје
Наручиоцу у тренутку пријема предмета јавне набавке што ће бити констатовано Записником о
пријему испоручених и монтираних добара.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року треба да буде са клаузулама:
безусловна и платива на први позив, издата у висини 10% од укупне вредности уговора, без
ПДВ-а, са роком важења 60 дана дужи од гарантног рока из понуде Испоручиоца.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака који би могли да умање могућност коришћења
предмета уговора у гарантном року Наручилац ће уновчити у случају да Испоручилац не
изврши обавезу отклањања истих у Уговором утврђеном гарантном року.
НАПОМЕНА: Уколико је понуђач потписао Образац број 17 – Изјава понуђача да не тражи
аванс, члан 7. Модела уговора гласи:
Уговорне стране сагласно констатују да је Испоручилац приликом закључења овог уговора,
као средство финансијског обезбеђења предао Наручиоцу банкарску гаранцију за добро
извршење посла, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, издату у висини од 10%
од укупне вредности понуђене цене без ПДВ-а, са роком важности који је 60 дана дужи од
истека рока за испоруку и монтирање добара, коју ће Наручилац уновчити у случају да
Испоручилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
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Уговором. Уговорне стране су сагласне да уколико се за време трајања уговора промене
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла
ће се продужити.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Испоручилац предаје
Наручиоцу у тренутку пријема предмета јавне набавке што ће бити констатовано Записником о
пријему испоручених и монтираних добара.
Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року треба да буде са клаузулама:
безусловна и платива на први позив, издата у висини 10% од укупне вредности уговора, без
ПДВ-а, са роком важења 60 дана дужи од гарантног рока из понуде Испоручиоца.
Банкарску гаранцију за отклањање грешака који би могли да умање могућност коришћења
предмета уговора у гарантном року Наручилац ће уновчити у случају да Испоручилац не
изврши обавезу отклањања истих у Уговором утврђеном гарантном року.
Члан 8.
Гарантни рок за монтирање предметних добара износи 2 (две) године, рачунајући од дана
записничке примопредаје истих.
Испоручилац је дужан да у гарантном року из претходног става овог члана, на први писани
позив Наручиоца, у року датом у позиву, отклони о свом трошку све недостатке, који се односе
на уговорени квалитет испоручених и монтираних добара, а који нису настали неправилном
употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.
Члан 9.
Овај уговор ступа на правну снагу даном потписивања обеју страна уговорница и важи до
испуњења обавеза из истог односно до истека гарантног рока предвиђеног Техничком
спецификацијом.
Члан 10.
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност стварно и месно надлежног суда према
седишту Наручиоца.
Члан 11.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој
уговорној страни.
Уговорне стране могу раскинути овај уговор и споразумним путем ако постоје разлози за његов
раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
Члан 12.
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима.
Члан 13.
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) задржава свака
уговорна страна.
ИСПОРУЧИЛАЦ

НАРУЧИЛАЦ

___________________

_______________________
Рудолф Цегледи,
Председник општине Сента

Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним
понуђачем. Понуђач, у знак прихватања модела Уговора, мора попунити сва празна
места, потписати и оверити печатом сваку страну Уговора. Наручилац ће ако понуђач без
оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор
додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

УКУПАН
ИЗНОС
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

ТРОШКОВА

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања
средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој
понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Место и датум:

Потпис овлашћеног лица

________________________

М.П.
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На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012
и 14/2015), као понуђач ______________________________________ (назив понуђача)
дајем следећу

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да је понуда за јавну
набавку добара - Опремање Спортске хале у Сенти, број 404-1-01-1-13/2015-03-IV,
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место и датум:
Потпис овлашћеног лица

_______________________

М.П.
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2.
Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач ____________________________________________ (навести назив понуђача)
у поступку јавнe набавкe добара - Опремање Спортске хале у Сенти, број 404-1-011-13/2015-03-IV, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је
ималац права интелектуалне својине.

Датум:__________________
Потпис понуђача

_________________
М.П.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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ЗАПИСНИК
О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ОБЈЕКАТ НАРУЧИОЦА
Сачињен дана _________2015. године, у просторијама зграде Градске куће у Сенти,
Главни трг 1, канцеларија број 72, између:
1.

законског

заступника

или

овлашћеног

лица

Понуђача:

___________________________________________________________________________
(назив и адреса седишта Понуђача),
___________________________________________________________________________
(име и презиме законског заступника или овлашћеног лица Понуђача),
ЈМБГ _____________________________, број овлашћења

_____________________

(уколико увиду у објекат Наручиоца присуствује лице које није законски заступник
Понуђача) и
2. Ана Ленђел, службеник за јавне набавке.

Констатује се да је овлашћено лице Понуђача извршило увид у објекат – зграда
Спортске хале у Сенти, у времену од ________ до _________ часова.

Место и датум:
_______________________

Овлашћено лице Понуђача
________________________
Потпис Понуђача

Овлашћено лице Наручиоца
___________________________
Потпис Наручиоца
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ИЗЈ АВА
О МОГУЋНОСТИ ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
Понуђач _____________________________________________ (навести назив понуђача)
у поступку јавнe набавкe добара - Опремање Спортске хале у Сенти, број 404-1-011-13/2015-03-IV, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да, по
извршеном увиду у објекaт Наручиоца (зграда Спортске хале у Сенти), у могућности
да у потпуности изврши све уговорне обавезе које би настале по основу предметне
јавне набавке.

Место и датум:
Потпис овлашћеног лица
______________________

М.П.
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И З Ј А ВА
ПОНУЂАЧА ДА НЕ ТРАЖИ АВАНС

Понуђач _____________________________________________ (навести назив понуђача)
у поступку јавнe набавкe добара - Опремање Спортске хале у Сенти, број 404-101-1-13/2015-03-IV, изјављује да не тражи аванс од Наручиоца.

НАПОМЕНА:
Понуђач попуњава и потписује овај обаразац само у случају да не тражи аванс од
Наручиоца.

Место и датум:
Потпис овлашћеног лица
______________________

М.П.

Страна 47 од 47

