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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку с а ч и н и л а ј е
ИЗМЕНE БР.1
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –
НАБАВКА СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ
Редни број ЈНОП 1/2018-105
Врши се измена конкурсне документације за јавну набавку добара - набавка спортске
опреме (редни број ЈНОП 1/2018-105), и то на следећи начин:
1. У делу II („II - ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.“), тачка 1) Врста, техничке карактеристике
(спецификације), на стр. 4-5/49 КД мења се и гласи: „
1. Врста, техничке карактеристике (спецификације):
ПОЗ
1

2

3

АРТИКАЛ
Коњ за прескок

Мекана струњача за
прескок са ознакама за
доскок
Одскочна даска (FIG
hard version)

4

Одскочна даска (FIG
soft version)

5

Повишена одскочна
даска за методично
подучавање

ОБАВЕЗНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
- могућност подешавање висине, гасним механизмом
(федерима) и то са помаком (кораком) од по 5 цм
- распон висине подешавања од 100 до 140 цм
- погодан за све подне површине
- са системом за транспорт или точкићима
- понуђено добро мора да има важећи FIG сертификат
- димензије: 600 x 200 x 10 цм
- мора да има ознаке за доскок
- материјал бизонил или ПВЦ
- одскочна даска са системом федера, који се састоји
од 8 коничних федера од каљеног челика
- површина израђена од хибридних угљеничних
влакана
- пена висине минимум 22 мм, високе густине
- издрживост: од 50 до 100 кг
- понуђено добро мора да има важећи FIG сертификат
- одскочна даска са системом федера, који се састоји
од 5 коничних федера од каљеног челика
- површина израђена од хибридних угљеничних
влакана
- пена висине минимум 22 мм, високе густине
- издрживост: од 40 до 75 кг
- понуђено добро мора да има важећи FIG сертификат
- ергономског облика погодног за подучавање
правилног положаја код одскока
- издрживост: 60 кг
- димензије: 120х60х35 цм (дозвољено одступање +/5 цм)
- могућност додатног одскока и при мањој улазној
сили
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6

Такмичарски
двовисински разбој

7

Сет струњача за
двовисински разбој

8

Греда

9

Коњ са хватаљкама

10

Сет струњача за коња
са хватаљкама

11

Акробатска стаза

12

Преносива подлога за
вежбање на партеру (у
котуру)

13

Мека струњача за
доскок

14

Струњача на
надувавање (Airmat
Impulse Floor)

- Висина горње притке од 230 до 280 цм
- Висина доње притке од 150 до 200 цм
- Даљина између притака од 110 до 185 цм
- Дупло затезање са клизачима за затезање
- Са точковима или системом за транспорт
- Понуђено добро мора да има важећи FIG сертификат
- Површина 28 м2
- Сет струњача чине:
4 струњаче димензије 300x200x20цм
1 струњача димензије 200x200x20цм
- Понуђено добро мора да има важећи FIG сертификат
- Греда од алуминијума са горњим слојем који
спречава клизање, односно упија влагу
- Са меким улошцима, односно заштитом на крајевима
греде
- Дужина 500 цм, ширина 10 цм
- Могућност подешавања висине, у распону од 75 до
минимум 125 цм
- Понуђено добро мора да има важећи FIG сертификат
- Висок ниво стабилности који омогућавају ланац за
стабилизацију са подлогом и механизам за затезање
- Површина обложена правом кожом
- Хватаљке које спречавају клизање, односно које
упијају влагу
- Могућност подешавања висине у распону од 95 до
минимум 125 цм
- Са системом за транспорт или точкићима
- Понуђено добро мора да има важећи FIG сертификат
- Површине 16м2
- Димензије: 4х4м
- Понуђено добро мора да има важећи FIG сертификат
- Димензије акробатске стазе 12x2м
- Базирана на систему федера
- Каишеви за затезање који омогућавају безбедно
састављање делова
- Горњи слој од пене
- Висина 20 цм
- Димензије 12x2м
- Дебљина 40мм
- погодно за брзу монтажу и демонтажу
- Подлога мора да буде састављива у котур без
прекретања и без употребе језгра
- Димензије: 200x200x10цм
- Струњача са ПВЦ пресвлаком и цибзаром
- Висина 10 цм
- Димензије: 400x200x10цм
- Помоћна струњача за подучавање
- На струњачи морају да буду оријентационе линије и
то минимум 3 линије
- Кратак период надувавања са могућношћу
подешавања нивоа притиска
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15

Мини-компресор

16

Манометар

17

Тепих за ритмичку
гимнастику

- Компактни компресор за брзо надувавање и
издувавање опреме
- лако преносив
- минимални капацитет: 2.5m3 / 180 mbar
- Компатибилан за коришћење са мини-компресором
наведеним на поз.15 за надувавање и издувавање
опреме
- Са опцијом приказа притиска
- Укупна димензија:14x14м
- Потребно је да је сачињен од укупно 4 елемената и
то од три димензија 14x4м и једног димензија 14x2м)
- Са траком за означавање

ОБАВЕЗЕ ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ:
Понуђач је у обавези да за сва понуђена добра као саставни, обавезни део понуде,
којим се доказује суштинска сагласност понуђених добара са захтеваним
карактеристикама достави каталог или пропект сачињен од стране произвођача
понуђених добара (не понуђача, осим ако је произвођач и понуђач добара), из
којег се могу детаљно видети техничке карактеристике. Каталог, односно проспект је
потребно доставити за сва понуђена добра.
За добра за које се захтева да имају FIG сертификат потребно је поред каталога
или проспекта доставити и копију важећег FIG сертификата за свако добро.
Напомена: уколико нека зхтевана техничка карактеристика добара није наведена,
односно није садржана у каталогу или проспекту сачињеном од стране произвођача
понуђеног добра, испуњеност тог техничког захтева или карактеристике може да се
докаже достављањем изјаве или потврде (потписане и оверене печатом) дате од стране
произвођача понуђене опреме.“

Измене конкурсне документације се без одлагања објављују на Порталу јавних
набавки и интернет страници Наручиоца.
Измене су саставни део конкурсне документације и понуђачи су дужни да понуде
сачињавају у складу са овим изменама конкурсне документације, у супротном ће
понуда бити одбијена.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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