Техничка спецификација:
1. БЕНЗИНСКА САМОХОДНА ТРАВОКОСАЧИЦА, комада 1
ОПИС
1.

Запремина цилиндра

170-180 cm

2.

Снага

2,5 – 2,7 kw

3.

Врста кошења

4.

Запремина сакупљача

5.

Ширина кошења

45 – 50 cm

6.

Маса уређаја

45 – 50 kg

7.

Погон

8.

Кућиште ножа

Алуминијумско

9.

Врста горива

Бензин

Сакупљање, малчирање
65 – 70 литара, са показивачем напуњености

Варијабилан погон

10. Висина кошења

25-85 мм, седмоструко, центрлно подешавање

2. МОТОРНИ ДУВАЧ-УСИСИВАЧ ЛИШЋА СА УСИТЊИВАЧЕМ, комада 1
ОПИС
1.

Запремина цилиндра

27 – 28 cm

2.

Снага

0,8 – 0,9 kw

3.

Брзина ваздуха

75 – 90 m/s

4.

Проток ваздуха при усисавању m3/h

750-800

5.

Маса уређаја са опремом

5,5 - 6 kg

6.

Запремина џака

7.

Млазнице

45 л.
Округла и равна млазница

3. МОТОРНА ТЕСТЕРА, комада 1
ОПИС
1.

Запремина цилиндра

50 – 55 cm

2.

Снага

2,5 – 2,7 kw

3.

Дужина водилице

36 – 42 cm

4.

Однос масе и снаге kg/kw

5.

Корак ланца

325“

6.

Маса уређаја

4,5 – 5,0 kg

7.

Кућиште мотора

8.

Декомпресиони вентил

1,7 – 1,9

Магнезијумско
Да
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4. АПАРАТ ЗА ПРАЊЕ ПОД ВИСОКИМ ПРИТИСКОМ, комада 1
ОПИС
1.

Максимални притисак

Min 150 bar

2.

Снага

Min 2,3 kw

3.

Напајање

230V/50Hz

4.

Проток воде радни

Max 500 l/h

5.

Дужина кабла

Min 5 m

6.

Дужина ВП црева

Min 9 m

7.

Максимална улазна температура

8.

Тежина

9.

Моталица

Да

10.

Црево ВП. Ојачано челиком

Да

11.

Систем за аутоматско заустављање и паљење

Да

12.

Регулација притиска

Да

13.

Танк за детерџент

Да

14.

Алуминијумска глава пумпе

Да

15.

Спремник за пушки и млазницу

Да

16.

Спремник за напојни кабал

Да

40oC
Max 22 kg

5. РУЧНИ ЧИСТАЧ СА ЧЕТКАМА, комада 1
ОПИС
1.

Запремина контејнера

25 литара

2.

Ширина површине чишћења

3.

Тежина уређаја

4.

Подешавање висине

Да

5.

За спољну и унутрашњу употребу

Да

6.

Бочни ваљци

Да

55 cm.
6 kg.

6. УСИСИВАЧ ЗА СУВО-МОКРО УСИСАВАЊЕ, комада 1
ОПИС
1.

Максимални подпритисак

210 mbar

2.

Количина усисаног ваздуха

3600 l/min

3.

Запремина резервоара

4.

Максимална улазна снага

5.

Тежина

7,5 kg.

6.

Дужина усисног црева

2,5 m.

7.
8.

Пречник црева

32 mm.

20 l.
1400 Pmax W

Универзални наставак за под и наставак за фуге
Страна 4 од 12

Да

7. МЕРДЕВИНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ СА СТАБИЛИЗАТОРОМ, комада 1
ОПИС
1. Димензије

3 X 3,15 m

2. Максимална висина

6,4 m

3. Максимална тежина

20 kg

4. Носивост

150 kg

5. Стабилизатор

Да

8. ЗГЛОБНЕ АЛУМИНИЈУМСКЕ МЕРДЕВИНЕ 4x4, комада 2
ОПИС
1.

Транспортна дужина

120 cm

2.

Максимална висина

460 cm

3.

Максимална носивост

150 kg

4.

Висина мердевина када су у слову А

220 cm

5.

Ширина газишта

32 cm

6.

Три начина употреба

А мердевине, равне мердевине и
мини скела-платформа

Понуђена добра мора у свему да испуњавају захтеве наведене у Спецификацији.
Минимални гарантни рок за понуђена добра под редним бројевима од 1. до 6. је 24 месеца.
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Образац 1

ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ
НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ1
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да Привредни субјект
__________________________________________ (навести назив привредног субјекта) у
поступку набавке на коју се Закон не примењује број 15/22 чији је предмет набавка добра Опрема за одржавање објеката:
1) Да привредни субјект и његов законски заступник није осуђиван у периоду од претходних
пет година од дана истека рока за подношење понуда; за кривично дело које је извршио као
члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних
дела; за кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, за кривично дело злоупотребе
у вези са јавном набавком, за кривично дело примања мита у обављању привредне
делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, за кривично
дело злоупотребе службеног положаја, за кривично дело трговине утицајем, за кривично дело
примања мита и кривично дело давања мита, за кривично дело преваре, за кривично дело
неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, за кривично дело преваре у
обављању привредне делатности и за кривично дело пореске утаје, за кривично дело
тероризма, за кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, за
кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и за кривично дело
терористичког удруживања, за кривично дело прања новца, за кривично дело финансирања
тероризма, за кривично дело трговине људима и за кривично дело заснивања ропског односа
и превоза лица у ропском односу.
2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење
понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног
права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или
других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних
конвенција;
4) Да не постоји сукоб интереса у смислу члана 50. Закона о јавним набавкама, који не може
да се отклони другим мерама;
5) Да привредни субјекат није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања
инвеститора или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у
поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које
се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора;
6) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и нема
забрану обављања делатности.

У случају заједничке понуде (група привредних субјеката), потребно је да се изјава привредног субјекта
о испуњавању услова у поступку набавке на коју се закон не примењује копирају у довољном броју примерака,
да се попуне, овере печатом и потписом овлашћеног лица, за сваког привредног субјекта из групе.
1
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Привредни субјект је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка
промене у било којем од података наведених у овом обрасцу, о промени писмено обавести
Инвеститора и да промену документује на прописан начин.

Место и датум:

2

Привредни субјект: Печат2 и потпис

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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Образац 2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
НЕЗЈН 15/22 Опрема за одржавање објеката

Назив привредног субјекта:
Седиште
(адреса, поштански број):
Лице за контакт, телефон,
факс, е-mail:
Порески
идентификациони
број / матични број:
Број рачуна и назив банке
____________________ РСД без ПДВ
Укупна понуђена цена
____________________ РСД са ПДВ

Начин плаћања:

Плаћање укупне понуђене цене ће се извршити након
издавања Наруџбенице у року од 45 дана, тј. од датума
пријема следећих докумената:
• исправане фактуре на износ плаћања у 2 примерка;
• Записника о пријему добара потписаног од стране
овлашћених представника Наручиоца.

Рок за испоруку
(Рок испоруке не дуже од 30
дана)

Рок испоруке добара је ____
Наруџбенице.

Место испоруке добара

Централни магацин Контроле летења Србије и Црне
Горе SMATSA доо Београд, 22314 Крњешевци, Јужна
радна зона бб.

Период важења понуде
(не краће од 60 дана)

_____ дана од датума отварања понуда.

Гарантни рок
(не краће од 24 месеци)

Гарантин рок за ставке редни број од 1. до 6. је ____
месеци од дана потписаног записника о пријему
добара.

Место и датум:

3

дана од дана пријема

Привредни субјект: Печат3 и потпис

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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Образац 3

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ

ПОПУНИ3
у РСД

1
Р.б.

Назив

2

3

4

5

6

7

Произвођач,
модел (ознака)

Јединица
мере

Кол

Јединична
цена без ПДВ

Јединична
цена са ПДВ

Укупна цена
без ПДВ

Укупна цена
са ПДВ

1.

Бензинска самоходна
травокосачица

______________
______________

комад

1

___________ ___________ ___________ ___________

2.

Моторни дувач - усисивач
лишћа са уситњивачем

______________
______________

комад

1

___________ ___________ ___________ ___________

3.

Моторна тестера

______________
______________

комад

1

___________ ___________ ___________ ___________

4.

Апарат за прање под
високим притиском

______________
______________

комад

1

___________ ___________ ___________ ___________

5.

Ручни чистач са четкама

______________
______________

комад

1

___________ ___________ ___________ ___________

6.

Усисивач за суво-мокро
усисавање

______________
______________

комад

1

___________ ___________ ___________ ___________

7.

Мердевине алуминијумске
са стабилизатором

______________
______________

комад

1

___________ ___________ ___________ ___________

8.

Зглобне алуминијумске
мердевине 4x4

______________
______________

комад

2

___________ ___________ ___________ ___________
УКУПНО (1-8):

___________ ___________

Напомена 1: Уписане цене су са свим припадајућим трошковима потребним за извршење набавке укључујући и трошкове
транспорта до локације Централног магацина Наручиоца.
Напомена 2: Колону „произвођач и модел (ознака)“ обавезно попуњава понуђач.
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Привредни субјект попуњава образац структуре цене на следећи начин:
•
•
•

•

у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ, за сваку тражену ставку;
у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ, за сваку тражену ставку;
у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ за сваку тражену ставку тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену
у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предметне набавке без ПДВ (збир колоне
6, уписани износ уписати у Образац понуде).
у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ за сваки тражену ставку набавке тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ
(наведену у колони 5.) са траженим количинама (наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предметне набавке са ПДВ (збир
колоне 7, уписани износ уписати у Образац понуде).

Место и датум:
3

Привредни субјект: Печат4 и потпис

Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају да постоји неслагање између јединичних

цена и укупне цене, јединична цена ће бити узета у обзир као исправна, а укупне цене ће бити исправљене према томе.

4

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ
____________________________________ (пословно име и седиште Привредног субјекта)
ПИБ: _______________________
Матични број: ________________
Број рачуна: _________________
е-mail: _________________
У складу са процедуром Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
''Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује'' - NAB.PROC.002,
Одлуке о издавању наруџбенице бр. NAB.00-59/___ од ___.___.2022. године у поступку
набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује 15/22 Опрема за одржавање
објеката и ваше понуде бр. NAB.00-59/___ од ___.___.2022. године, која чини саставни део
ове наруџбенице, директор Наручиоца издаје:
НАРУЏБЕНИЦУ БРОЈ 15/22
под следећим условима:
Р.
б.

1.

2.

Назив

Бензинска
самоходна
травокосачица
Моторни дувач усисивач лишћа са
уситњивачем

Jeдинична
цена без
ПДВ

Jeдинична
цена са
ПДВ

Укупна
цена без
ПДВ

Јединица
мере

Количина

Укупна цена
са ПДВ

комад

1

_______ _______ _______ ________

комад

1

_______ _______ _______ ________

3.

Моторна тестера

комад

1

_______ _______ _______ ________

4.

Апарат за прање
под високим
притиском

комад

1

_______ _______ _______ ________

5.

Ручни чистач са
четкама

комад

1

_______ _______ _______ ________

6.

Усисивач за сувомокро усисавање

комад

1

_______ _______ _______ ________

комад

1

_______ _______ _______ ________

комад

2

_______ _______ _______ ________

7.

8.

Мердевине
алуминијумске са
стабилизатором
Зглобне
алуминијумске
мердевине 4x4

УКУПНО РСД:

_______ ________

ПДВ ће бити обрачунат у складу са важећим законским прописима у Републици Србији.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: Плаћање укупне понуђене цене ће се извршити након издавања
Наруџбенице у року од 45 дана, тј. од датума пријема исправане фактуре на износ плаћања у 2
примерка и Записника о пријему добара потписаног од стране овлашћеног представника Наручиоца.
РОК ЗА ИСПОРУКУ ДОБАРА: ____ дана од дана пријема Наруџбенице.
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ГАРАНТНИ РОК: ____ месеци од дана потписаног Записника о пријему добара.
MEСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА: Централни магацин Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA
доо Београд, 22314 Крњешевци, Јужна радна зона бб.

ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић
Потписом и печатом, Привредни субјект даје сагласност на модел Наруџбенице која ће му
бити издата по доношењу Одлуке о издавању наруџбенице

Потпис и печат5 Привредног субјекта

5

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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