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СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  
Параћин, ул. Бранка Крсманпвића бр.45 
Дана: 02.12.2021 гпд. 
П а р а ћ и н 
 

 
 

Захтев за дпстављаое ппнуда за ЈН бр. 16/2021 за 

НАБАВКУ УРЕЂАЈА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ 

 
 

Ппштпвани, 
 
  Ппзивамп Вас да за наручипца Сппртски савез ппштине Параћин, дпставите најкасније дп 
06.12.2021 гпд. дп 12:00 часпва, ппнуду за Набавку уређаја за климатизацију, а у складу са 
чл.27.став 1.) ЗЈН ("Сл. гласник РС"бр.91/2019), јер се ради п набавци исппд прагпва дп кпјих се 
закпн не примеоује.   
   

Пппуоене пбрасце тражене пвим Захтевпм за дпстављаоем ппнуда мпжете да дпставите 
на један пд следећих начина: 

- пппуоене и скениране на е-маил: daca.ssop@gmail.com 
- пппуоене и дпстављене неппсреднп у ппслпвним прпстпријама Сппртскпг савеза  
  ппштине Параћин у Параћину, ул. Бранка Крсманпвића бр.45 уз пбавезнп  
  навпђеое назива набавке 
- пппуоене и дпстављене ппштпм на адресу: Сппртски савез ппштине Параћин,  
  ул.Бранка Крсманпвића бр.45, 35 250 Параћин уз пбавезнп навпђеое назива  
  набавке 
 

 
Ппнуда мпра да садржи: 
- Пппуоен Прилпг бр.3. (-Техничка спецификација, -Образац структуре цена) 
- Пппуоен и пптписан Мпдел угпвпра 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
              

 1.1.Техничке спецификације   
 

Дпбра кпјa су предмет набавке се набављају у складу са чл. 27. став 1) Закпна п јавним 
набавкама ("Сл.гласник РС" бр.91/2019) и Правилника п ближем уређиваоу ппступка јавне 
набавке Сппртскпг савеза ппштине Параћин дел.бр. КО 40. oд 07.05.2021 гпд., јер се ради п 
дпбрима чија је вреднпст исппд прагпва дп кпји се Закпн п јавним набавкама не примеоује.  

Предвиђена дпбра је неппхпднп набавити у складу са Гпдишоим прпгрампм Сппртскпг 
савеза ппштине Параћин за 2021 гпдину. 

Детаљан ппис дпбара – Предмет набавке је Набавка уређаја за климатизацију                         
ОРН 39717200 –Уређаји за климатизацију.  
Врста и ппис предмета јавне набавке саставни је деп захтева за дпстављаоем ппнуде.    

 

ОПИС, ВРСТА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА 

 
Јединица 

мере 

 
Оквирне 
кпличине  

 

-  Ппкретни клима уређај  

-  Капацитет клима уређаја:  12000 BTU 

-  Капацитет хлађеоа: 11942 BTU (3,5 kW) 

-  Kапацитет грејаоа: 10236 BTU (3,0 kW) 

-  Eнергетска класа h/g: A/A+ 

-  ЕЕR: 2.6 

-  COP: 2.8 

-  Расхладнп средствп: R290 

-  Прптпк ваздуха: 380 m3/h  

-  Kапацитет пдвлaживаоа: 1,4 I/h 

-  Нивп буке: 59-64 dB 

-  LED екран 

-  Функција пдвлаживаоа 

-  6th Sense 

-  Режим спаваоа 

-  Хепа филтер 

-  Уклпоиви периви филтер 

-  ''Around U'' функција 

-  Тајмер 

-  Аутпрестарт  

-  Даљински управљач 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

кпм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

       
1.2. Квалитет  
 
Ппнуђач гарантује да ће дпбра имати пна свпјства кпја су предвиђена јавнпм набавкпм у 

складу са ппнудпм и траженпм спецификацијпм, да ће бити нпва, непштећена и неупптребљавана. 
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1.3. Кпнтрпла квалитета – квантитативни и квалитетни пријем 

 
Кпнтрплу исппручених  дпбара, пптписиваое птпремнице, извршиће пвлашћени 

представник Наручипца уз присуствп представника Исппручипца, чија је пбавеза да утврди, да ли 
су исппручена дпбра  нпва, непштећена, непупптребљавана, да ли пдгпварају траженпј 
спецификацији итд.  

У случају утврђених недпстатака у квалитету и пчигледних грешака, Исппручилац мпра               
исте птклпнити најкасније у рпку пд 3 (три) дана, рачунајући пд дана исппруке Наручипцу и у тпм 
случају је дужан п свпм трпшку да тражена дпбра из техничке спецификације замени нпвим. 

 
1.4. Гаранција 
 
Исппручилац је у пбавези да приликпм исппруке дпбара Наручипцу дпстави гаранцију у 

складу са услпвима пвлашћенпг увпзника (сервиса). Гаранција је валидна пд дана пвере пптписпм 
и печатпм гарантнпг листа, рачуна или птпремнице. 
  

1.5. Рпк извршеоа 
 

Рпк исппруке дпбра не мпже бити дужи пд 7 (седам) дана пд дана пптписиваоа угпвпра. 
 

1.6. Начин и местп исппруке дпбара: 
 

Исппрука предметних дпбара биће извршена у ппслпвним прпстпријама Сппртскпг савеза 
ппштине Параћин, у Параћину, ул. Бранка Крсманпвића бр.45.  
 

1.7.  Критеријум за дпделу угпвпра 

 

Избпр најппвпљније ппнуде извршиће се применпм критеријума  ''најнижа ппнуђена 

цена'' 

*У случају да ппстпје две или више ппнуда са истпм ппнуђенпм ценпм Наручилац ће угпвпр 

дпделити Ппнуђачу кпји буде извучен путем жреба. Наручилац ће писменп пбавестити све 

ппнуђаче кпји су ппднели ппнуде п датуму када ће се пдржати извлачеое путем жреба. Жребпм 

ће бити пбухваћене самп пне ппнуде кпје имају исту ппнуђену цену. Извлачеое путем жреба 

Наручилац ће извршити јавнп, у присуству Ппнуђача, и тп такп штп ће називе Ппнуђача исписати 

на пдвпјеним папирима, кпји су исте величине и бпје, те ће све те папире ставити у прпвидну 

кутију пдакле ће извући самп један папир. Ппнуђачу чији назив буде на извученпм папиру ће бити 

дпдељен угпвпр. Ппнуђачима кпји не присуствују пвпм ппступку, Наручилац ће дпставити 

записник извлачеоа путем жреба. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

         (пдгпвпрнп лице ппнуђача дужнп је да пппуни пвај деп кпнкурсне дпкументације,                     
чиме пптрђује да је уппзнат са спецификацијпм кпја је предмет набавке) 

 
 
 

 
 

 

Дана: _______________                                            

 

                                                                Ппнуђач: 

                                                                                  Назив ппнуђача      _____________________________ 

                                                                                  Седиште ппнуђача _____________________________ 

                                                                                          ПИБ                             ____________________________                                                                                                                                                         

                                                                                  Матични брпј            ____________________________ 

                            Телефпн                    _____________________________                                                                                                 

                                                                                  E-mail                         _____________________________ 

 

Пптпис пвлашћенпг лица ппнуђача 

      М.П.          ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС 
 

Јединица 
мере 

 
Оквирне 
кпличине  

Јединична цена  
без ПДВ-а 

Ппкретни клима уређај  

(карактеристике уређаја наведене у 
делу 1.1-Техничке спецификације) 

 

Кпм 

 

1 

 

Изнпс ПДВ-а: 
 

Укупан изнпс са ПДВ-пм 
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МОДЕЛ УГОВОРА  

 

За набавке на кпје се закпн не примеоује 

НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ  

ЈН бр 16/2021 

  

1. Сппртски савез ппштине Параћин, са седиштем у Параћину, ул.Бранка Крсманпвића бр.45,  

ПИБ 101097820, матични брпј 07364750, кпга заступа Председник Сппртскпг савеза ппштине 

Параћин Бпбан Лазић,  (у даљем тексту: Наручилац)  

и 

2.        __________________________________________________________, из __________________, 

ул._______________________________,  ПИБ ________________, матични брпј _________________, 

Брпј текућег рачуна ________________________________ Назив банке ________________________, 

кпга заступа _________________________________________,  (у даљем тексту: Исппручилац) 

 
ПРЕАМБУЛА: 

 Угпвпрне стране сагласнп кпнстатују: 

•   Да је Наручилац, у складу са члан 27. ст 1. Закпнпм п јавним набавкама (Сл. гласник РС 
бр.91/2019) спрпвеп ппступак јавне набавке на кпју се Закпн п јавним набавкама не примеоује за 
Набавку уређаја за климатизацију; 
•  Да је ппнуђач дпставип ппнуду брпј ________________ гпдине, заведену кпд Наручипца ппд 
брпјем _______________ пд ___________ гпдине, кпја је саставни деп пвпг угпвпра. 
 

Члан 1. 

       Предмет пвпг Угпвпра је Набавка уређаја за климатизацију, ЈН 16/2021 у складу са ппнудпм 
бр. ___________ пд  ___________  гпдине, кпја чини саставни деп пвпг Угпвпра.  
 

Члан 2. 

Угпвпрне стране прихватају укупнп ппнуђену цену кпју је Исппручилац ппнудип приликпм 
кпнкурисаоа за дпдељиваое пвпг угпвпра и кпја изнпси               _               динара без ПДВ-а, а са 
урачунатим ПДВ-пм у изнпсу пд  ___________дин.  

Угпвпрена  цена за предвиђена дпбра је фиксна и не мпже се меоати. Осим вреднпсти 
ппнуђених дпбара, цена пбухвата и трпшкпве трансппрта на адресу Наручипца, кап и све пстале  
зависне трпшкпве кпје Исппручилац има приликпм набавке и исппруке наведених дпбара. 
 

Члан 3.   
              Исппручилац је у пбавези да приликпм исппруке дпбара Наручипцу дпстави гаранцију у 
складу са услпвима пвлашћенпг увпзника (сервиса). Гаранција је валидна пд дана пвере пптиспм и 
печатпм гарантнпг листа, рачуна или птпремнице. 

Рпк исппруке дпбра не мпже бити дужи пд 7 (седам) дана пд дана пптписиваоа угпвпра. 
  

Члан 4. 
Кпнтрплу исппручених  дпбара, пптписиваое птпремнице, извршиће пвлашћени 

представник Наручипца уз присуствп представника Исппручипца, чија је пбавеза да утврди, да ли 
су исппручена дпбра  нпва, непштећена, непупптребљавана, да ли пдгпварају траженпј 
спецификацији итд.  
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У случају утврђених недпстатака у квалитету и пчигледних грешака, Исппручилац мпра               
исте птклпнити најкасније у рпку пд 3 (три) дана, рачунајући пд дана исппруке Наручипцу и у тпм 
случају је дужан п свпм трпшку да тражена дпбра из техничке спецификације замени нпвим. 

 
Члан 5. 

Исппручилац  гарантује да ће пбавезе из чл. 1. пвпг Угпвпра, извршити у складу са 
нпрмативима и стандардима кпји регулишу пву врсту предмета угпвпра, гарантује да ће дпбра 
имати пна свпјства каква су предвиђена јавнпм набавкпм у складу са ппнудпм и траженпм 
спецификацијпм, да ће бити нпва, непштећена и неупптребљавана, а Наручилац гарантује  да ће 
на пснпву примљенпг  рачуна и пптписане  птпремнице, платити дпбра Исппручипцу, у рпку пд 15 
(петнаест) дана пд дана службенпг пријема истих.  

 
Члан 6. 

Угпвпрне стране нису пдгпвпрне за закаснелп извршеое, или неизвршеое свпјих угпвпрних  
пбавеза кпје је насталп у случају више силе ппсле закључеоа  угпвпра. Страна кпја је ппгпђена 
вишпм силпм дужна је да дпкаже ппстпјаое више силе верпдпстпјним дпкументима, да пдмах 
(факспм, маилпм...) пбавести другу страну п настанку, врсти и евентуалнпм трајаоу више силе, 
пднпснп других пкплнпсти кпје спречавају извршеое угпвпрне  пбавезе. Наступаое пкплнпсти из   
пвпг члана прпузрпкује прпдужеое рпкпва за извршеое угпвпрних пбавеза за перипд трајаоа 
таквих пкплнпсти и разумнпг рпка за птклаоаое тих пкплнпсти. 

 
Члан 7. 

Наручилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр, укпликп дпбрп не 
пдгпвара важећим прпписима или стандардима за ту врсту дпбара и квалитету наведенпм у пвпм 
угпвпру. Наручилац мпже једнпстранп раскинути угпвпр и у случају недпстатка средства за оегпву 
реализацију. Угпвпр се раскида писменпм изјавпм кпја садржи пснпв за раскид угпвпра и дпставља 
се другпј угпвпрнпј страни. 

 
Члан 8. 

Угпвпр са закључује за набавку предвиђених дпбара кпја су тренутнп пптребна Наручипцу, 
а на пснпву Плана јавних набавки Сппртскпг савеза ппштине Параћин за 2021 гпдину. Свака   
угпвпрна страна има правп на једнпстрани раскид угпвпра у складу за закпнпм. Угпвпр се 
раскида изјавпм у писанпј фпрми кпја се дпставља другпј угпвпрнпј страни и са птказним рпкпм 
пд 3 (три) дана пд дана дпстављаоа изјаве. Изјава мпра да садржи пснпв за раскид угпвпра. 

 
Члан 9. 

 За све штп пвим Угпвпрпм није изричитп регулисанп, примениће се пдредбе Закпна п 
пблигаципним пднпсима и других ппзитивнпправних прпписа. Угпварачи су сагласни да све 
евентуалне сппрпве кпји настану из пвпг Сппразума реше мирним путем, а укпликп дп сппразума 
не дпђе, сагласни су да је надлежан суд према седишту Наручипца. 
 
                                                                                     Члан 10. 

Овај угпвпр сачиоен је у 4 (четири) једнака примерка пд кпјих 2 (два) задржава Наручилац,    
а 2 (два) Исппручилац дпбара. 
 

         Наручилац          Исппручилац 

СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН   _____________________________ 

                 П р е д с е д н и к,                                                 _____________________________ 

                    Бпбан Лазић                                           (овлашћено лице Испоручиоца) 

___________________________________   ______________________________ 

                                                                                               (потпис овлашћеног лица Испоручиоца) 


