
Јавна установа „Спортско рекреативни 
центар Подина“ Сокобања 
Ул. Ратарска бб, 
Сокобања 
Број: I-53/2019-02  
07.03.2019.год. 
Сокобања 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА АТЕСТИРАЊА 

ВОДЕНИХ АТРАКЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ 

ЦЕНТАР ПОДИНА“ СОКОБАЊА - НАБАВКА 09/19 

 

Понуђене услуге  морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком 
спецификацијом. 
Наручилац ће код понуђача услуге поручити одмах по сачињавању Извештаја о 
најповољнијој понуди.  
Предмет набавке 09/19, су услуге – Услуге атестирања водених атракција Јавне 
установе „Спортско рекреативни центра Подина“ Сокобања. 
Понуђач је дужан да над свим воденим атракцијама које се налазе у комплексу Аква 
парка „Подина“ које су наведене у техничкој спецификацији, изврши појединачну и 
детаљну контролу, а након извршене контроле изда Извештај и Сертификат о 
усклађености са важећим стандардима „SRPS EN“, или евентуално записник о 
отклањању потребних недостатака.  
Рок за достављање понуда је 14.03.2019. године, до 15:00 сати. 
Рок за извршење услуга не може бити дужи од 3 дана од дана пријема захтева 
Наручиоца. 
 
Контакт особа: Миодраг Илић, е-mail адреса: srcpodina@gmail.com   број факса: 
018/833-978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:srcpodina@gmail.com


ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА АТЕСТИРАЊА ВОДЕНИХ АТРАКЦИЈА – 
НАБАВКА 09/19 

 

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:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

2) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Услуге атестирања водених атракција  

 

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 извршења услуге:  



(Не може бити дужи од 3 дана од дана пријема Захтева 

наручиоца за извршење услуга) 

Место извршења услуге: Франко Јавна установа „Спортско 

рекреативни центар Подина“ 

Сокобања - Аква парк „Подина“, 

Ратарска бб, Сокобања 

 

 

3) ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 
Бр. Назив добра за контролисање 

и опис 
Јединица 
мере 

К
о

ли
чи

н
е 

 
 

Јединична 
цена 
контроле у 
динарима 
без ПДВ 

Укупно 
понуђена 
цена у 
динарима 
без  ПДВ 

Укупно 
понуђена 
цена у 
динарима 
са  ПДВ 

1. Тобоган „Body slyde“             - 
Дубина профила тобогана је 
700 мм 
- Ширина профила тобогана је 
1000 мм 
- Висина платформе је 9,5 м 
од нивоа воде у базену 
- Дужина тобогана 75 м 
- Тобоган испуњава Европски 
стандард (ЕN 1069) 

Комад 1    

2. Тобоган „Мulty slyde“             - 
Дубина профила тобогана је 
500 мм 
- Ширина профила тобогана је 
3x1000 мм, односно 3000 мм 
- Висина платформе је 7 м од 
нивоа воде у базену 
- Дужина тобогана 35 м 
- Тобоган испуњава Европски 
стандард (ЕN 1069) 

Комад 1    

3. Тобоган „Tunel Body slyde“             
- Дубина профила тобогана је 
1200 мм 
- Висина платформе је 9,5 м 
од нивоа воде у базену 
- Дужина тобогана 75 м 
- Kоличина воде која се 
доводи на тобоган је 120м3/ч 
- Тобоган испуњава Европски 
стандард (ЕN 1069) 

Комад 1    

4. Дечији тобоган „Cobra slide“ Комад 1    



висине 2,8 м и дужине 3,9 м и 
протока воде од 2м3/ч 

5. Дечија водена атракција 
„Оctopus slide“ која се састоји 
од три идентична тобогана 
дужине 3 м и висине 1,4 м, од 
нивоа воде,  и протока воде 
од 60м3/ч. 

Комад 1    

6. Дечија водена атракција 
„Aqua Tower“  са једним 
тобоганом  висине 2м и 
дужине 2,5 м. 

Комад 1    

УКУПНО   

 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 


