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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ЋУПРИЈА 

УСТАНОВА ЗА СПОРТ СЦ,,АДА,,                                                 ПИБ: 101370689 

Булевар ВЈ бр 1 Број: 

Датум: 23.03.2021. године 

 

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуда у поступку набавке хемијских средстава  

за пречишћавање воде  у базенима  

Поштовани, како би проверили тржишне цене потребном је да нам доставите 

понуду по следећој спецификацији: 

 

Ред.б

р. 

Назив Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 натријум 

хипохлорит 

NaOCl (са 
садржајем 
активног хлора 
12-15%) 

11000 кг     

2 сумпорна 

киселина H2SO4 ( 

са садржајем 
укупне киселости 
од 37%) 

11000 кг     

3 бакар сулфат 
CuSO4 

175 кг     

4 алгицид  100 кг     

 УКУПНО  
  

 

 
У ЦЕНУ СУ УРАЧУНАТИ ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА   

 

Натријум – хипохлорит се испоручује у ПВЦ бачвама ( 1000 кг) која се складишти 

у просторију  са ознаком опасне материје  

Сумпорна киселина се испоручује у ПВЦ бачвама ( 1000 кг) која се складишти у 

просторију  са ознаком опасне материје  

Бакар сулфат се  испоручује у ПВЦ врећама која се складишти у просторију  са 

ознаком опасне материје  

Aлгицид средство које се употребљава за спречавање раста алги, бактерија  и 

гњивица у базену. 
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Испорука ће се вршити сукцесивно, у року не дужем од  5 (пет) дана од пријема 

писменог захтева Наручиоца. 

 

Обавеза Наручица је да обезбедити адекватну амбалажу за складиште наведених 

хемикалија, безбедну и заштићену од неовлашћеног приступа  

Наручене хемикалије испоручити у одговарајућим посудама прописане Законом за 

транспорт и складиштење, као и остале хемикалије које су власништо  

Испоручиоца.  

Испоручилац ће наручиоцу приликом сваке испоруке добара датих у 

спецификацији издати на реверс бурад у случају потребе за сваку поруџбину и при 

том за сваку набавку хемикалија доставити отпремницу, сертификат о квалитету 

издат од произвођача према стандарду СРПС ЕН 937:2013 (ЕН 937:2009) и 

Безбедносни лист а  све на српском језику. 
 

Рок плаћања: Плаћање ће се извршити у року од 45 

дана од дана испоруке добара и 

испостављања фактуре са тачно 

наведеним називима и количинама 

испоручених добара, на текући рачун 

понуђача. 

Рок испоруке уписати у празно поље: 

(Рок испоруке не дужи од 5 дана од дана пријема захтева 

наручиоца)  

 

Место испоруке:  Базени Славија са тениским теренима 

Добојска бб Ћуприја  

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) уписати у празно 

поље: 

 

 

Напомена: 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке на коју се не 

примењује ЗЈН мора испунити услове за учешће у поступку: 

- Да понуђач има у својини или у закуп најмање једано превозно средство за 

превоз опасне робе -  фотокопија саобраћајне дозволе; 

- Да има у сталном радном односу или на другом облику радног ангажовања 

утврђеног законом о раду, минимално  1 ( једног ) запоследног радника са 

стеченим сертификатом  о стручној оспособљености возача и возила која 

превозе опасне материје - за 1 ( једног ) запоследног радника понуђач је дужан 

да достави фотокопију   сертификата о стручној оспособљености возача за 

возила каја превозе опасне материје. 
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Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Број текућег рачуна понуђача и назив банке:  

Овлашћено лице (потпис и печат):  

 

 

Напомена: Наруџбеница ће се издати понуђачу чија понуда буде изабрана као 

најповољнија, тј. чија понуда буде са најнижом понуђеном ценом. Уколико две или 

више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде 

Контакт особа за спецификацију предметне набавке:Дејан Милојевић 069-601-738 

Молимо Вас да по пријему позива за подношење понуда на исти одговорите 

најкасније до 02.04.2021 године до 15 часова на мејл: info@scadacuprija.rs или 

лично доставите понуду хали спортова АДА Булевар ВЈ бр 1 , 35230 Ћуприја са 

назнаком: „Понуда за набавку : набавка хемијских средстава  за пречишћавање воде  у 

базенима,, НЕ ОТВАРАТИ. 
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