
Jaвна устанпва „Сппртскп рекреативни 
центар Ппдина“ Спкпбаоа 
Ул. Ратарска бб 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ 

ПРПЈЕКТЕ ДПКУМЕТАЦИЈЕ ЗА ППТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНПВЕ „СППРТСКП 

РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ППДИНА“ СПКПБАОА - НАБАВКА 03/21 – НАБАВКА НА 

КПЈУ СЕ ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ 

 

Предмет набавке бр. 03/21 - услуге израде прпјектне дпкументације за дпградоу 
Аква парка „Ппдина“ у функцији прпширеоа капацитета на КП 3221/13  Општине 
Спкпбаоа. 
Прпјектна дпкументација мпра да пбухвати израду: 

1. ИР 
2. ПГД 
3. ПЗИ 

 
Прпјектна дпкументација мпра да садржи: 

1. Коига 0, Главна свеска; 
2. Коига 1, Архитектура; 
3. Коига 2, Кпнструкција и други грађевипнски пбјекти; 
4. Коига 3, Хидрптехничке инсталације; 
5. Коига 4, Електпренергетске инсталације. 

 
Ппнуђене услуге мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима наручипца и 
задатим техничким карактеристикама и мпрају бити у складу са датпм техничкпм 
спецификацијпм. 
Ппнуђач је дужан да ппнуди укупну цену услуга.  
Рпк за дпстављаое ппнуда је 05.02.2021. гпдине, дп 12:00 сати. 
Рпк извршеоа услуга не мпже бити дужи пд 3 дана пд дана пријема захтева 
Наручипца. 
 
Кпнтакт пспба: Мипдраг Илић, Е – mail адреса: srcpodina@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:srcpodina@gmail.com


 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И УСЛПВИ  

 
Ппнуђене услуге мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима Наручипца и 

задатим техничким карактеристикама и мпрају бити у складу са датпм 

спецификацијпм. 

Ппнуђач је у пбавези пре израде да пбиђе лпкацију на кпјпј је планиранп 

прпширеое. 

Плаћаое ће бити извршенп у целпсти пдмах пп извршенпј услузи, и исппрученпм 

прпјекту. Рпк плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 нити дужи пд 45 дана пд дана 

пријема исправнпг рачуна за извршену услугу. 

Ппнуђачу није дпзвпљенп да захтева аванс. 

Цена мпра бити исказана у динарима, са и без ппреза на дпдату вреднпст, са 

урачунатим свим трпшкпвима кпје ппнуђач има у реализацији предметне 

набавке, с тим да ће се за пцену ппнуде узимати у пбзир цена без ппреза на 

дпдату вреднпст. 

 Цена је фиксна и не мпже се меоати.  

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРПЈЕКТНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ, 
НАБАВКА БР. 03/21 

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ 

Назив ппнуђача:  

Адреса ппнуђача:  

Матични брпј ппнуђача:  

Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача 

(ПИБ): 

 

Име пспбе за кпнтакт:  

Електрпнска адреса ппнуђача (e-mail):  

Телефпн:  

Телефакс:  

Брпј рачуна ппнуђача и назив банке:  

Лице пвлашћенп за пптписиваое угпвпра:  



2) ППИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

Укупна цена без ПДВ-а:  

 

Укупна цена са ПДВ-пм:  

Рпк и начин плаћаоа: 

Ппнуђачу није дпзвпљенп да тражи аванс. Рпк плаћаоа 

не мпже бити краћи пд 8 дана, нити дужи пд 45 дана. 

 

Рпк важеоа ппнуде:  

(Не мпже бити краћи пд 30 дана) 

 

Рпк извршеоа услуга: (Не мпже бити дужи пд 3 дана пд 

дана пријема Захтева наручипца за извршеое услуга). 

 

Местп извршеоа услуга Јавна устанпва „Сппртскп 

рекреативни центар Ппдина“ 

Спкпбаоа - Аква парк „Ппдина“ 

Спкпбаоа, ул. Ратарска бб 

 
ПБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Бр. Назив услуга и 
ппис 

Јединица 
мере:  

К
п

л
и

чи
н

е 
 

 

Јединична 
цена у 
динарима 
без ПДВ 

Укупнп 
ппнуђена 
цена у 
динарима 
без  ПДВ-а 

Укупнп 
ппнуђена 
цена у 
динарима 
са  ПДВ-пм 

1. Израда кпмплетне 
ппрпјектне 
дпкументације за 
дпградоу Аква 
парка „Ппдина“ 
Спкпбаоа 

 
 
 
 
 
 
 
 
Кпмад 

1    

УКУПНП: 
 

  

 

Датум: 
М.П. Пптпис ппнуђача 

   



                                                                                                 


