
 

Број: 218/3 

Датум: 17.03.2022.год. 

 

ППррееддммеетт::  ЗЗааххттеевв  ззaa  ииззддаавваањњее  ппооннууддее  ззаа  ххееммиијјссккуу  ааннааллииззуу  ввооддее  уу  ббааззееннииммаа  
 

 Поштовани, 

 

 Молимо Вас да нам на обрасцу 1 из прилога овог захтева доставите понуду за набавку 

услуга хемијских анализа воде у базенима за потребе Јавне установе “Спортски објекти” 

Зрењанин. 

 
 

 
 

 
 
 Извршилац се обавезује да за потребе Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин, 
врши микробиолошку, физичко-хемијску анализу и анализу трихалометана у базенској води 
из: 

- малог затвореног базена, једном недељно 
- великог затвореног базена, једном недељно 
- малог отвореног базена, једном недељно (за време рада базена) 



- великог отвореног базена, једном недељно (за време рада базена) 
Као и у поступку службене контроле односно након предузимања корективних мера. 
 

 Извршилац се обавезује да на захтев Јавне Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин, 
за њене потребе, врши и већи број анализа од оних предвиђених, по цени која је утврђена 
ценовником извршиоца у тренутку вршења услуге. 
 
 Извршилац се обавезује да тражене услуге обавља у складу са позитивним прописима. 
  
 Узимање узорка врши Извршилац. 
 Испитивање (анализа) вршиће се у лабораторијама Извршиоца. 
 Рокови за извршење анализа су 7-15 дана. 
 Извршилац се обавезује да Јавној установи „Спортски објекти“ Зрењанин достави 
извештај о резултатима испитивања и мишљење о исправности испитиваног узорка. 

 
 
 
 
 
 
 

Поред цене обавезно навести рок плаћања који није мањи од 30 дана и рок важења 

понуде (не може бити краћи од 30 дана). 

Обавезе извршоца, обавезе корисника, начин и услови плаћања као и остале одредбе 

биће дефинисане закљученим уговором. 

Набавка се спроводи за планирани период до 31.12.2022. године. 

Рок за достављање понуде 22.03.2022. године. до 10:00h. 

НАПОМЕНА: Понуда са авансним плаћањем се неће узимати у обзир. 

 

 

 

Понуда се може доставити и елекотронски на адресу javnenabavke@sportskiobjekti.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

        Службеник за јавне набавке 

              

       __________________________________ 

         Никола Торбица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javnenabavke@sportskiobjekti.co


Образац 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Упутство за попуњавање обрасца понуде: 

 

 

Попунити податке понуђача (Назив понуђача, адреса, ПИБ и матични број). 

 

у колони I I табеле - „Јединична цена без ПДВ-а“ уписати колико износи цена за једну 

анализу без ПДВ-а, за тражену услугу. 

у колони I I I табеле -„Јединична цена са ПДВ-ом“ уписати колико износи цена за једну 

анализу са ПДВ-ом, за тражену услугу; 

 

Навести рок плаћања и рок важења понуде. 

 

Уколико понуђач није у систему ПДВ-а то навести у напомени. 

Навести датум, потписати и оверити образац понуде. 

 

 

Понуђач:  __________________________________________________ 

Овлашћено лице понуђача: __________________________________________ 

Адреса понуђача: __________________________________________________ 

ПИБ:  __________________________________________________ 

Матични број: __________________________________________________ 

 

Назив услуге Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

I I I I I I 

Микробиолошка анализа базенске воде   

Физичко-хемијска анализа базенске воде   

Анализа трихалометана у базенској води   

 

Рок плаћања:  ___________________________ 

Рок важења понуде: ___________________________ 

 

Напомена:__________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Датум:__________     МП    Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

         _______________________________ 

 

*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити 


