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 На основу чл. 39 и чл. 61 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/12), 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр.29/13) и Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке мале вредности  припремљена је 
 
 
 
 
   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
         за јавну набавку мале вредности бр.1Р /13 
 

 
    -Набавка извођења радова –  
Набавка опреме  за „Фитнес парк“ на отвореном 

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
1. Назив, адреса  и интернет страница наручиоца 
- Град  Лозница – МЗ Ново Насеље , 
ПИБ УПИСАТИ , Матични број УПИСАТИ , www.loznica.rs 
2. Врста поступка: Поступак јавне набавке мале вредности 

3. Предмет јавне набавке: Добра Набавка опрме за   ,,Фитнес парк“ на отвореном у 
МЗ НОВО НАСЕЉЕ 
4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци 
 
 
 
Особа за контакт је Слађана Томићевић, контакт телефон: 015/879-263. 
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Града Лозница- МЗ НОВО НАСЕЉЕ упућује, 
П О З И В 

за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности 
број :1Д/2014 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  
  

Предметна конкурсна документација се доставља на основу  позива за подношење 
понуда. 

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде  и 
конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 
75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном 
документацијом.          

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за  ЈН1д/2014- Набавка 
извођења радова – Набавка опреме  за „фитнес парк“ на отвореном 

 у МЗ НОВО НАСЕЉЕ  - (НЕ ОТВАРАТИ).“  

 
Ознаке из општег речника набавки: 
-  
 
 Интернет стараница Наручиоца: www.loznica.rs  
 

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт 
особу. Понуде се достављају путем поште  на адресу Наручиоца – Град Лозница Градска 
управа, Карађорђева 2,  15300 Лозница, или лично у просторије, сваког радног дана 07,00 -
15,00 сати. 

Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу 
најкасније до 14.02.2014.године до 14:00 часова. 

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се 
неблаговременим.  

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити 
враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.  

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, 
односно 14.02.2014. године у 1430 часова у просторијама наручиоца, уз присуство 
овлашћених представника понуђача. Представници понуђача су дужни да, пре почетка 
отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе овлашћење за присуствовање 
отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код 
понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.  

Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је 8 (осам) дана од дана 
отварања понуда.  

Додатне информације могу се добити до истека рока за подношење понуда ,сваког 
радног дана на телефон 015/879-263 од 08,00 до 14,00 часова. 
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Лице за контакт: Слађана Томићевић, службеник за јавне набавке. Мејл: 
stomicevic@loznica.rs 

 

 
 
 
 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке: 
1.Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
2.Да он и његов законски заступник 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. 
3.Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда. 
4.Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији. 
 
Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне 
набавке: 
  
1.Извод из регистра надлежног органа 
2.Потврде надлежног суда  
3.Потврде надлежног суда или надлежног органа за регистрацију привредних субјеката 
4.Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање 
или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 
 
Понуђач доставља изјаву сходно члану 75. Закона о јавним набавкама којом доказује 
испуњеност обавезних услова.  
 
 
Доказе за посебне услове понуђач доставља уз понуду. 
 
Посебни услови: 
Понуђач се обавезује да достави сертификате о атесту наведене опреме . 
Гарантне листове. 
Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је 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 и током важења уговора о 
јавној набавци и да је документује на прописан начин. 
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СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
За повраћај аванса – Уколико понуђач захтева авансно плаћање, 
Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу уредно 
потписану  сопствену бланко меницу , без жираната  у корист  наручиоца , са овлашћењем  
за попуну у висуини траженог аванса   - са клаузулом  ''без протеста''  и '' по виђењу'' , као 
средство финансијског обезбеђења за повраћај примљеног аванса.Меница за повраћај 
аванса   мора да важи  до правдања целокупног аванса, и мора бити регистрована у НБС. 
 
 

 
 
 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 Понуда се припрема и подноси на српском језику. 
Понуда са варијантама није дозвољена. 
У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду, тако што ће измену, допуну или опозив понуде доставити у затвореној 
коверти са назнаком: '' ИЗМЕНА/ДОПУНА/ОПОЗИВ понуде у поступку јавне набавке 
мале вредности, Опрема за фитнес парк, редни број јавне набавке – ЈНМВ-1д/14 НЕ 
ОТВАРАЈ.'' На полеђини коверте обавезно написати назив, адресу и телефон понуђача. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких 
понуда. 
Понуђач је дужан да у понуди искаже појединачну цену по комаду, по свим 

позицијама датим у обрасцу понуде - спецификацији, изражену у динарима без 
ПДВ-а. 
Посебно исказати укупни ПДВ, као и укупну цену са ПДВ-ом. 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне   

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуда. Питања се достављају на меморандуму 
понуђача који има заводни број и датум са потписом овлашћеног лица понуђача, 
на адресу Град Лозница Градска управа  Карађорђева број 2 
153000 Лозница. 
Комуникација између заинтересованих лица и наручиоца у поступку јавне набавке 
врши се у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник 
Републике Србије'', број 124/12). 
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 

при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу 
(увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунарских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончању поступка отварања 
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понуда. 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 
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 узорака или модела, ако 
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
 
 
 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА 
 

Одлука о додели уговора о предметној јавној набавци донеће се применом критеријума 
најнижа понуђена цена. 
 

 
 

УКУПНА ОЦЕНА ПОНУДЕ 

Најповољнијом понудом ће се сматрати понуда са најнижом понуђеном ценом. 

Као најнижа понуђена цена узима се у обзир укупан плативи износ који је наручилац у 
обавези да плати Понуђачу. 
Наручилац ће одлуку о додели уговора доставити у року од пет дана од дана доношења. 
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РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у 
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 
 
 
 

 
ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношењепонуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је 
примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, 
без обзира на начин достављања.  
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.  
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији.  
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ 
о уплати таксе.  
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке и објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
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ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ПОНУЂАЧА ДА РАСПОЛАЖЕ ДОВОЉНИМ ТЕХНИЧКИМ 
И КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ 

 
           

 
 
 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 
 
 
 
 
 

Изјављујем под пуном и материјалном и кривичном одговорношћу, да располажем 
довољним техничким и кадровским капацитетом који је неопходан за извршавање 
послова јавне набавке. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Место и датум                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                                    
________________                                                     _________________________ 

 
 
                                                         
                                                               М.П. 
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      ИЗЈАВА 
 
 
 
 
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам 
поштовао и поштујем обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити радне средине, као и да сам ималац права 
интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача 
                                                       М.П.  
____________________                                                        ______________________ 
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    ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 
 
 
 
Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуду 
подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима за 
јавну набавку мале вредности број 1д/2014-  Набавка  опреме за „фитнес парк“ на 

отвореном 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место и датум                  Потпис овлашћеног лица понуђача 
     М.П. 
____________________                                                     ______________________ 
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    ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
  У поступку јавне набавке мале вредности број 1д/13 

ПУН НАЗИВ ПОНУЂАЧА: 
 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА: 
 

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 
 

МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 
 

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА: 
 

БРОЈ РАЧУНА: 
 

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: 
 

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА 
КОНТАКТ: 

 

ТЕЛЕФОН: 
 

ТЕЛЕФАКС: 
 

ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА* 

 

 

          Место и датум:    Овлашћени представник понуђача: 

____________________________   _________________________________ 

 

М.  
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Изјава  о  испуњености  услова 
 

Понуђач _______________________________________________________________________  под  моралном, 
материјалном  и  кривичном  одговорношћу, а  на основу  чл.10  Правилника  о  обавезним  елементима  
конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености  услова  
(„Сл.гласник  РС“ 29/2013)  ИЗЈАВЉУЈЕ  да  за  наведену јавну  набавку, у  складу  са  захтевима  из  
конкурсне  документације, испуњава  следеће  услове: 
 

1. Да  је  регистрован  код  надлежног  органа, односно  уписан  у  одговарајући  регистар. 
Овај  услов  се  доказује  Изводом  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре. 

2. Да он  и  његов  законски  заступники  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. 
Овај  услов  се доказује  изводом  из  казнене  евиденције, односно  уверења  надлежног  суда  и  
надлежне  полицијске управе  Министарства  унутрашњих  послова  да  он  и  његов  законски  
заступник  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, не  старији  од  2  
месеца  пре  отварања  понуда. 

3. Да  му  није  изречена  мера  забране  обављања  делатности, која  је  на  снази  у  време  
објављивања  односно  слања  позива  за  подношење  понуда. 
Овај  услов  понуђач  доказује  потврдом  привредног  или  прекршајног  суда  да  му  није  
изречена  мера  забране  обављања  делатности  или  потврда  Агенције  за  привредне  регистре  
да  код  овог  органа  није  регистровано  да  му  је  као  привредном  друштву  изречена  мера  
забране  обављања  делатности,  не  старији  од  2  месеца  пре  отварања  понуда. 

4. Да   је  измирио  доспеле  порезе, доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са  прописима  
Републике  Србије  или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној  територији. 
Овај  услов  се  доказује  уверењем  Пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде  да  
је  измирио доспеле  порезе  и  доприносе  и  уверењем  надлежне  локалне  самоуправе  да  је  
измирио  обавезе  по  основу  изворних  локалних  јавних  прихода, не  старији  од  2  месеца  пре  
отварања  понуда. 

 
Изјаву  о  испуњености  услова  из  тачке  1,2,3,4  понуђача  дајемо  под  пуном  материјалном  и  кривичном 
одговорношћу  и  на  писмени  захтев  наручиоца  спремни  смо  да  доставимо  оригинал  или  оверену  
копију  доказа. 

 Наручилац  може  проверити  тачност  навода  у  овом  обрасцу, увидом  на  лицу  места  код  
понуђача. 

 Наручилац  може  захтевати  од  понуђача  да   му  пре  доношења  образложене  одлуке, а  после  
оцене  понуда, достави  оригинал  или  оверене  копије  доказа  из  овог  обрасца, ако  је  понуда  
понуђача  оцењена  као  најповољнија, у року  од  5  дана  од  пријема  писменог  захтева  
наручиоца.Уколико  понуђач, на  захтев  наручиоца,  не  достави  оригинале  или  оверене  копије  
доказа  из  овог  обрасца, наручилац  ће  његову  понуду  одбити  као  неисправну. 
 
 
Место:______________                                                     Потпис  одговорног  лица: 
Датум:______________                       М.П.                     _______________________ 

 

                                                               ПОНУДА   
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Назив понуђача   

Матични број   

Адреса и седиште   

ПИБ   

Датум   

Број   
  
 

 
 
Вредност опреме без ПДВ-а___________________________ 
ПДв-е____________________ 
Вредност опреме са ПДВ-ом________________________ 
 
 
 

Рок важности понуде _____________________________________________________ 

РОК ИСПОРУКЕ : НЕ МОЖЕ БИТИ ДУЖИ ОД 25 . 

ИСПОРУКА ОПРЕМЕ  У МАЛОПРОДАЈНОМ ОБЈЕКТУ. 

РОК ПЛАЋАЊА_____________________________________________________________ 

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛЋАЊА:_________________________________________________ 

Гарантни рок _______________________________________________________________ 

Понуду подносим : 

а) самостално ________________________________ 

б) са подизвођачима ___________________________       

в) као заједничку са____________________________         

Место:    Одговорно 
лице 

     
Датум     

  (печат)   
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ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА 
 
                             
 
Редни број Справа Количина  Јединица мере Карактеристике
1. Симулатор 

нордијског 
трчања 

1 комад Дупла носећа 
конструкција од 
дебелозидних цеви 
пречника 60мм 
Дозвољава безбедно 
коришћење 
корисницима до 130 кг 
телесне тезине 
Пренос оптерећења 
преко дуплих лежајева 
И поуздане осовине од 
светловученог челика 
Трослојна заштита 
завршном бојом уз 
подложну 
Врхунска завршна 
обрада 
Газишта са заштитним 
ивичњаком ради 
спречавања 
проклизавања 
Гумирани рукохвати 
Ефикасна справа за 
аеробно-кондициони 
тренинг 

Цена без пдв-а___________________________ 
Цена са пдв-ом___________________________ 
 
 
 

2. Ходалица 1 комад Дупла носећа 
конструкција од 
дебелозидних цеви 
пречника 60мм 
Дозвољава безбедно 
коришћење 
корисницима до 130 кг 
телесне тежине 
Пренос оптерећења 
преко дуплих лежајева 
И поуздане осовине од 
светловученог челика 
Трослојна заштита 
завршном бојом уз 
подложну 
Врхунска завршна 
обрада 
Газишта са заштитним 
ивичњаком ради 
спречавања 
проклизавања 
Машина треба да буде  
погодна  за рекреативце  
И за спортисте за равој 
ногу И стицање 
издрзљивости И 
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кондиције 
Димензије приближно: 
Ш1100мм в 1400мм 
д700мм 

Цена без пдв-а___________________________ 
Цена са пдв-ом___________________________ 
 
 
 

3. Клупа за 
трбушњаке 

1 Комад Дозвољава безбедно 
коришћење 
корисницима до 150 кг 
телесне тежине 
Пројектована 
анатомски. 
Поуздана мрежаста 
коннструкција сечена 
ласером за удобан 
смештај вежбача  уз 
високу естетику изгледа
Трослојна заштита 
завршном бојом уз 
подложну 

 
 

Цена без пдв-а___________________________ 
Цена са пдв-ом___________________________ 
 
 

4. Двовисински 
разбој 

1 Комад Машина намењена за 
истовремени тренинг 
два вежбача 
Пројектована у складу 
са ергономским 
захтевима 
Стабилност контрукције 
омогућава безбедност 
корисника до 130 кг 
Димензије приближно: 
Ш 600 в 1350мм д 
1400мм 

 
 

Цена без пдв-а___________________________ 
Цена са пдв-ом___________________________ 
 
 

5. Дупла ножна 
преса 

1 Комад Справа предвиђена јза 
тренинг две особе 
Пренос оптерећења 
преко дуплих лежајева 
и поуздане осовине од 
светловученог челика 
Трослојна заштита 
завршном бојом уз 
подложну 
Димензије приближно: 
Ш 300 мм в 1700мм д 
2000мм 

Цена без пдв-а___________________________ 
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Цена са пдв-ом___________________________ 
 
 

6. Твистер 
(Тwister) 
за 3 вежбача  

1 комад  
Предвиђена за тренинг 
три особе. Пренос 
оптерећења преко 
дуплих лежајева и 
поуздане осовине од 
светловученог челика 
Димензије приближно:  
Ш:1200мм, В:1400мм, Д 
1200мм 

Цена без пдв-а___________________________ 
Цена са пдв-ом___________________________ 
 
 

7. Справа за 
седеће веслање 
дупла 

1 Комад Веома компактна 
конструкција 
пројектована 
инжињеријски тако да 
подноси велика 
оптерећења , поуздана  
у екстремним видовима 
експлоатације 
Предвђјена је за 
тренинг две особе 
Пренос оптерећења 
преко дуплих лежајева 
и поуздане осовине од 
светловученог челика 
Димензије приближно: 
Ш 750мм в 1900мм д 
2500мм 

Цена без пдв-а___________________________ 
Цена са пдв-ом___________________________ 
 

8. Тровисинско 
вратило 

1 комад Истовремени тренинг 
три вежбача 
Димензије приближно: 
Висина 2400 2200 2000 
ширина 1200мм 

Цена без пдв-а___________________________ 
Цена са пдв-ом___________________________ 
 
 

9. Седећи бенч за 
двоје 

1 комад Пренос преко лежајева 
и јаких челичних 
осовина 
Димензије приближно: 
Ш2200мм в 1900мм  
800мм 

Цена без пдв-а___________________________ 
Цена са пдв-ом___________________________ 
 
 
 

10. Покретно 1 комад Конструкција од јаких, 
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седиште масивних дебелозидних 
цеви. Пренос преко 
лежајева. Димензије 
приближно: Ш600мм 
В1000мм Д900мм

Цена без пдв-а___________________________ 
Цена са пдв-ом___________________________ 
 

11. Веслање 1 комад Јака, робусна 
конструкција за 
безбедан рад. Покрети 
симулације веслања. 
Седиште од полуретана. 
Гумиране ручке. 
Димензије приближно: 
Ш600мм В600мм 
Д1200мм 

Цена без пдв-а___________________________ 
Цена са пдв-ом___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место:    Одговорно 

лице 
     
Датум     

  (печат)   
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МОДЕЛ УГОВОРА 
  
 
 На основу члана 113. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр.124/12), а по 
спроведеној јавној набавци мале вредности набавка извођења радова – Набавка опреме 
за „фитнес парк“ на отвореном   закључује се 
 
 
      
 

У Г О В О Р 
 

О набавци опреме за „фитнес парк“ 
 на отвореном 

Закључен између: 
 
1. Градска управа – МЗ НОВО НАСЕЉЕ, ПИБ __________; Матични број ___________, 
 (у даљем тексту Наручилац), кога заступа председник МЗ НОВО НАСЕЉЕ Светомир 
Јовановић 
 
и 
 
2. __________________________, Ул. ____________, ПИБ ____________ (у даљем тексту 
Понуђач), кога заступа __________________________________ 
 
За оба уговарача у даљем тексту Уговорне стране. 
 
                     

  Члан 1. 
               Основ за уговарање 

 
Уговорне стране констатују: 
Да је наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.1д/2014, 
спровео поступак јавне набавке мале вредности бр. 1д/2014   
Да је понуђач дана ______2014. године доставио понуду бр. ______/14-___ која у 
потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која се 
налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 
Да је Наручилац у складу са чл. 107 ст.3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС 
бр.124/12“), као и Одлуке о додели уговора бр. ___ од ________.2014. 
године, изабрао понуду понуђача ______________ као најповољнију. 
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Да се уговор за јавну набавку мале вредности бр. 1д/2014 закључује до реализације услуга. 
 
 
 

Члан 2. 
 Предмет уговора 

 
Предмет уговора је Набавка опреме за „фитнес парк“ на отвореном  у МЗ НОВО 
НАСЕЉЕ  у свему према понуди бр._______________ од ___________ године усвојеној у 
поступку јавне набавке мале вредности бр. 1д/2014, а на основу Одлуке о додели уговора 
број ______________ од ____________ године. 
 
 

Члан 3.  
                                                           Обавезе понуђача 
 

Понуђач се обавезује да испоручи опрему  према усвојеној понуди број 
____________ од ___________ године, конкурсној документацији, техничкој 
спецификацији, сагласно утврђеним роковима у овом уговору, према законима, 
прописима, стандардима и нормативима, правилима, спецификацијама и етици струке у 
малопродајном објекту. 
 
 

Члан 4. Период важења уговора 
 

Уговор за јавну набавку мале вредности бр. 1д/2014 закључује се за период  до 
реализације  односно испоруке добара. 
 

Члан 5. Обавезе наручиоца 
 

Наручилац је обавезан да за наведену опрему ( према спецификацији)   изврши плаћање на 
следећи начин 
Аванс_____% по испостави авансног рачуна  и то у року од ___ дана од дана доставља 
истог. 
Наручилац ће плаћање вршити на рачун понуђача бр. ____________ код Банке 
__________, са позивом на број УГОВОРА. 
 
 

Члан 6. Уговорена цена 
 

Уговорне стране су сагласне да је вредност набавке  (________)          
______________________ ______________без ПДВ-а,  односно 
_____________________________________са ПДВ-ом.  
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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Члан 7.  
 

Рок за извођење радова ________________. 
Гарантни рок____________________. 
 

Коначна  исплата извршиће се након достављања рачуна. Приликом преузимања 
опреме уговорне стране ће саставити  Записником о примопредаји  опреме. 

 
 

Члан 8. Прелазне и завршне одредбе 
 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕБЕЂЕЊА 
  

Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу уредно 
потписану  сопствену бланко меницу , без жираната  у корист  наручиоца , са овлашћењем  
за попуну у висуини од 10%  вредности уговора  - са клаузулом  ''без протеста''  и '' по 
виђењу'' , као средство финансијског обезбеђења на име доброг извршења уговорених 
обавеза.Меница за добро извршење свих уговорених обавеза мора да важи  још десет дана  
од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза. 
 

Члан 9. Прелазне и завршне одредбе 
 

На све односе између наручиоца и понуђача који нису регулисани овим уговором, 
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
 
Све евентуалне спорове који настану из или поводом уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не могу да 
се реше споразумно, спорове ће решавати Привредни суд у Ваљеву. 
 
 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за 
сваку уговорну страну. 
 
 
 
 ПОНУЂАЧ                 НАРУЧИЛАЦ 
_______________________________                           _________________________ 
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