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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛОВИМА ЗА НАБАВКУ САДНИЦА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИЛА НА АКВА ПАРКУ „ПОДИНА“ И СПОРТСКИМ ТЕРЕНИМА „ПОДИНА“  

 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим 
техничким карактеристикама и морају бити у складу са датом техничком спецификацијом. 
 
Наручилац ће код понуђача добра поручити одмах по сачињавању Извештаја о најповољнијој 
понуди.  
 
Место испоруке је франко Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, 
Ратарска бб, 18230 Сокобања.  
 
Предмет набавке, су добра - Саднице за одржавање зеленила на Аква парку „Подина“ и 
Спортским теренима „Подина“ за потребе Јавне установе „Спортско рекреативни центар 
Подина“ Сокобања. 
Испоручене саднице морају бити одговарајуће величине, у доброј кондицији, здравственом 
стању и спремне за пресађивање. 
Понуђач је дужан да понуди укупну цену добара са ценом превоза на адресу Наручиоца: 
Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, ул. Трг Ратарска бб 

Сокобања, или  путем имејла : srcpodina@gmail.com  

Рок за достављање понуда је 19.04.2019. године, до 13:00 сати. 
 
Рок за достављање добара је одмах након сачињавања Извештаја о изабраној понуди по 
писаном захтеву Наручиоца. 
Контакт особа: Миодраг Илић, Е - mail адреса: srcpodina@gmail.com  

 
 
 
Бр. Назив добра и опис Јединица 

мере 
Количине  

 Јединичн
а цена у 
динарима 
без ПДВ 

Укупно 
понуђена 
цена у 
динарима 
без  ПДВ 

Укупно 
понуђена 
цена у 
динарима са  
ПДВ 

1. Tуја, златна, 
пирадимална – 
„Тhuya Aurea” 
Садница старости 
до 4 године висине 
од  1. Метра 

Ком 5    
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2. Туја „Occidentalis 
smaragd“: 
Купаста нерезана 
садницастарости 
до 4 године, 
висине од 1,5м  

Ком 5    

3. Туја – „Ocidentalis 
smaragd – спирала: 
Садница старости 
до 4 године висине 
1,5 метара. 
Дебљина стабла 
3цм. 

Ком 5    

4. Туја – „Ocidentalis 
smaragd – спирала: 
Садница старости 
до 3 године висине 
1 метар. Дебљина 
стабла 2цм. 

Ком 5    

5. „Berberis thunbergii 
atropurpureaс“: 
старости до 2 
године, саднице у 
контејнеру 
запремине 1,5 л, 
висине до 30 
сантиметара. 

ком 20    

6. Шимшир – „Buxus 
sempervirens“– 
лопта: старости до 
4. године, висине 
до 30 сантиметара. 
Садница са 
бусеном. 

Ком 20    

7. Платан 
„Platanaceae 
Platanus“ 
Садница старости 
до 6 година, висине 
3м 

Ком 20    

8. Ружа стаблашица 
старости до 2 
године: висине 
стабла до 1 метра, 
дебљине стабла до 
пола сантиметра, у 
две боје; црвена и 
бела по пет у обе 
боје. 

Ком 5    

9. Цвеће Нова гвинеја 
„Impatiens nuova 

Ком 150    



guinea” oжиљена 
садница  у саксији 
11. По 50 садница у 
белој, црвеној и 
наранџастој боји. 
 

10. „Chamaecyparis 
lawsoniana 
‘Ellwoodii’ – Elvudi“  
Садница старости 
до 4 године висине 
1,5 метара. 
Дебљина стабла 
3цм. 

Ком 10    

11. Превоз добара до 
Сокобање на 
назначену адресу 

Kм     

 
 

УКУПНО: 

   

 
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ), или број пољопривредног газдинства: 

 

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 Набавка садница   

 

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 испоруке добара: 

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

наручиоца за извршење услуга) 

 

Место испоруке добара: Франко Jaвна установа „Спотртско 

рекративни центар Подина“ 

Сокобања, Ратарска бб, Сокобања 

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 


