
ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ 

ИЛИ ИЗВРШЕЊА 
 

Мрки угаљ ,коцка -60mm+30mm , са следећим карактеристикама или одговарајућих 

наведених карактеристика и квалитета: 

 

ОПИС ДОБАРА Јед.мере Укупна очекивана 

количина 

Мрки угаљ ,коцка -60mm+30mm , са следећим 

карактеристикама или одговарајућих наведених 

карактеристика и квалитета: 

-сагорљиве материје – минимум 76 %; 

- Срадржај пепела– до 5,98 %; 

- Садржај укупног сумпора  –до 1,0%; 

- Доња топлотна вредност од 20.300 кЈ/кг   

-Горња топлотна  вредност до 21.550 кЈ/кг   

 

Или одговарајућих наведених карактеристика и квалитета.  

 

 

 

 

 

тона 

 

 

 

 

 

60 

Напомена: Уколико Наручилац /Медицинска школа промени начин грејања  следеће 

грејне сезоне, задржава право да од  продавца /добављача не требује укупну , уговорену 

количину угља, већ ће се испорука вршити сукцесивно и до количине која је потребна 

школи за шта школа преузима обавезу  плаћања  а највише до 60 тона. 

 

Напомена: 

Понуђач је ОБАВЕЗАН да приложи из понуду одговарајућа документа и то: 

1*( Потврду о квалитету угља –сертификат, декларацију или произвођачку 

спецификацију издату од стране произвођача, из чије се садржине може закључити да 

предметно добро које нуди у свему одговара захтеваним условима квалитета 

2* лабораторијску анализу, Уверење, Извештај о испитивању или  Атест издат од 

стране акредитоване организације за испитивање чврстих горива, чију је акредитацију 

одобрило Акредитационо тело Србије из чије се садржине може закључити да предметно 

добро које нуди у свему одговара захтеваним условима квалитета.  

Докази –документа из тачака 1* и 2* по датуму издавања не смеју бити старији од 3  

месецa од дана упућивања позива. 

3* да приликом достављања понуда уз Образац понуде приложи и фотокопије 

важећег Уговора о куповини траженог асортимана угља са Јавним предузећем које се 

бави јавном експлоатацијом угља –Рудником за угаљ који нуди, из кога се види да 

понуђач има довољне уговорене количине угља који нуди и то у двоструко већој количини 

која је тражена овом набавком.  

4*Доказ  о поседовању баждарене ваге за мерење возила  или друго– Уговор о 

пословно техничкој сарадњи или доказ о поседовању сопствене ваге .Вага мора имати 

уверење о баждарењу које се доставља уз Уговор о поседовању ваге.  

5*Технички капацитет: Понуђач мора поседовати 2 соло камиона носивости од 9-12 

тона и за камионе се доставља доказ :копије саобраћајних дозвола или уговора о 

коришћењу (закуп, лизинг – уколико је возило-камион узето у закуп или на лизинг) 

6*Кадровски капацитет: Да понуђач има најмање  6 ( шест ) запослених радника  

на неодређено или одређено време минимално два месеца пре објављивања позива за 

подношење понуда и као доказ прилаже копије Уговора о раду и М образац 

 

Динамика и рок испоруке: Сукцесивно, у року од највише 7 дана од писменог или усменог 

захтева наручиоца, за све време трајања уговора. 

Место примопредаје:Ф-цо магацин купца, односно Медицинске школе у Ћуприји ул.Рада 

Кончара бр.3 

 


