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Предмет набавке је набавка закупа затворене спортске сале, за потребе припрема
спортских екипа студената Правног факултета за такмичења у Универзитетској лиги и
Правнијади.

Термини одржавања тренинга биће четири пута недељно по један сат (по један термин
мушка одбојка, женска одбојка, мушка кошарка и мушки фудбал) у укупном трајању од
двадесет недеља.

Термини који се падну у дане празника или у периоду док су студенти на Правнијади
се не наплаћују, као и термини чије се неодигравање најави најкасније пет дана пре почетка
коришћења истог.

Термини одржавања тренинга одређиваће се у договору између понуђача и
представника Студентског парламента, а у зависности од потреба студената и слободних и
доступних термина  којима располаже понуђач.

Понуда се подноси за четири термина недељно и то по могућству у дане од понедељка
до петка, у периоду од 16 до17 часова. У случају да понуђач нема наведене слободне термине
дужан је да у понуди наведе дане и термине које може ставити наручиоцу на располагање.

На крају сваког месеца понуђач је дужан да Факултету доставља доказ о извршеној
услузи у коме ће јасно бити наведени број реализованих термина.

Место извршења услуге биће спортска сала на адреси коју је понуђач навео у својој
понуди.

Сала у којој ће се одвијати тренинзи мора да поседује:
- адекватну подлогу на терену неопходну за несметано одвијање тренинга ( паркет,

тарафлекс и сл.),
- два коша са мрежицама,
- мрежу за одбојку која ће се монтирати у терминима када се одвија тренинг

одбојкашких екипа,
- голове за фудбал
-  тоалет,
- свлачионицу или адекватну просторију за пресвлачење.
Понуђач је дужан да у терминима за тренинге обезбеди и лопте за играње кошарке и

одбојке.

Напомена: Понуђач је дужан да овери техничку спецификацију и да је достави
заједно са обрасцем понуде.
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