
Јавна установа "Спортско рекреативни  
центар Подина"Сокобања 
Ул.Ратарска бб,Сокобања 
Број I-133/2018-2                                                                            
09.07.2018.год. 
Сокобања 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ 
ОДРЖАВАЊУ У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОМ ЦЕНТРУ ПОДИНА“ 

СОКОБАЊА НАБАВКА БР. 15/18 
 

Предмет истраживања тржишта су радови – Радови на текућем одржавању објеката Јавне 
установе „Спортско рекреативни цента Подина“ Сокобања. 
Понуђени радови морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама и морају бити у складу са датом спецификацијом. 
Место извођења радова  је Jaвна установа „Спортско рекративни центар Подина“ 
Сокобања,  Аква парк „Подина“ Ратарска бб, 18230 Сокобања 
Детаљан опис радова дат је у обрасцу Техничке спецификације.  
Наручилац ће Понуђача увести у радове одамах након потписивања уговора.  
Рок за достављање понуда је 12.07.2018. године, до 15:00 сати. 
Рок за извођење радова не може бити дужи од 15 дана од дана увођења у радове.  
Контакт особа: Миодраг Илић, Е - mail адреса: srcpodina@gmail.com .  број tel: 018/833-988 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА, НАБАВКА 15/18 

 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  
 

Електронска адреса понуђача (e-mail):  
 

Телефон:  
 

Телефакс:  
 

Број рачуна понуђача и назив банке:  
 

mailto:tenderi@otks.org.rs


Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 
 
2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

 
Укупна цена без ПДВ-а:  

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

 
Рок и начин плаћања: 

 

Рок важења понуде:  
(Не може бити краћи од 30 дана) 

 

Рок за извођење радова: 
(Не може бити дужи од 15 дана од дана увођења у 
радове) 

 

Место извођења радова Јавна установа „Спортско 
рекреативни центар Подина“ 
Сокобања, Ратарска бб 

 
 

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
 
 

Редни 
број 

Опис радова 
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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 (3x4) 7 (3x5) 

1. Ручни ископ земље и 
шљунка и припрема за 
бетонирање стопа. 
Димензије рупе 
30х30х50 цм 

Ком 4     

2. Бетонирање стопа 
бетоном МБ15  

м/3 0,25     

3. Постављање нерђајуће 
навојне анкер шипке са 
вијком и заштитном ПВЦ 
капом ø16, у свакој рупи 
по 4 и то на раздаљини 
10х10 цм, oдносно по 
узору на постоља 
постојећих тенди  

Ком 16     



4. Постављање ивичњака 
на бетонској полочи 
изнад тобоганске 
машинске сале 

м 35     

5. Замена кровне иксне м 2     

6. Нивелисање платоа од 
БХ плоча на песку, 
демонтажа плоча, 
додавање песка, 
сабијање и уградња 
истих плоча. 
Простор око дечијег 
базена 20м2, простор 
око полуолимпијског 
базена 30 м2, простор 
око рекреативног базена 
40 м2, простор око 
машинске сале 10 м2, 
плато изнад дечијег 
базена 10 м2 

м/2 110     

7. Репарација дрвеног 
шанка. Фиксирање и 
китовање расушених 
делова п

ау
ш

ал
 1     

 
УКУПНО: 
 

  

  

 

Датум: 

 

 

М.П. 

 

 

Потпис понуђача 

    

 


