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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА 

ПДРЖАВАОЕ КВАЛИТЕТА БАЗЕНСКЕ ВПДЕ ЗА ППТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНПВЕ 

„СППРТСКП РЕКРЕАТИВНПГ ЦЕНТРА ППДИНА“ СПКПБАОА - НАБАВКА 07/21 – 

НАБАВКА НА КПЈУ СЕ ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ 

 

Ппнуђена дпбра мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима нарушипца и задатим 
технишким карактеристикама и мпрају бити у складу са датпм технишкпм 
спецификацијпм. 
Нарушилац ће пд ппнуђаша дпбра ппрушити сукцесивнп у складу са свпјим пптребама пп 
сашиоаваоу Извещтаја п најппвпљнијпј ппнуди, пднпснп закљушеоу угпвпра. 
 
Предмет  07/21 су дпбра  – Хемијска средства за пдржаваое квалитета базенске впде за 
пптребе Јавне устанпве "Сппртскп рекреативни центар Ппдина" Спкпбаоа – 24312220 – 
Натријум хиппхлприт, 24311410 – Непрганске киселине, 24313123 – Алуминијум сулфат, 
24962000 – Хемикалије за пбраду впде. 
Ппнуђаш мпра да буде регистрпван за дистрибуцију и прпмет хемијских средстава – 
бипцида на теритприји Републике Србије у складу са закпнпм.  
Ппнуђаш је дужан да ппнуди јединишне цене наведених дпбара са и без припадајућег 
ппреза - ПДВ-а.  
Нарушилац ће дпбра ппрушивати сукцесивнп, ппднпщеоем Захтева у писанпј или 
електрпнкпј фпрми на адресу, пднпснп имејл ппнуђаша, или телефпнским путем  у 
складу са свпјим пптребама.  
Нарушилац заржава правп да у слушају непредвидивих, ванредних ситуација привременп 
прекине ппрушиваое предметних дпбара пд Ппнуђаша.  
 
Рпк за дпстављаое ппнуда је 02.03.2021. гпдине, дп 13:00 сати. 
 
Кпнтакт пспба: Мипдраг Илић, Е - mail адреса: srcpodina@gmail.com;  брпј тел: 018/833-
978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:srcpodina@gmail.com


ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И УСЛПВИ  
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА НАБАВКУ БР. 07/21 -  Дпбра предвиђена технишкпм 

спецификацијпм су следећа дпбра са дппремаоем/птпремаоем пуне и празне 

амбалаже пд магацина Ппнуђаша дп деппа Нарушипца: 

1. Натријум хиппхлприт: хемијска (мплекулска фпрмула) фпрмула – NaOCl, тешни 

раствпр за третман базенске купалищне впде (са наменпм дезифицијенса базенске впде 

у базенима за рекреацију), кпнцентрације активнпг хлпра пд најмаое 140 g/l. Свака 

јединишна исппрука натријум хиппхлприта треба да буде у пптпунп безбедним 

пакпваоима -  цистернама пд ≈ 1250 кг (килпграма), пднпснп 1000 l (литара), кпјима је 

пмпгућен безбедан трансппрт пп пкплину и пдлагаое у деппу за хемикалије Нарушипца. 

Свака цистерна мпра да буде прпписнп пакпвана и на сппљащопј страни – упшљивп 

прпписнп пбележена у складу са Правилникпм п класификацији, пакпваоу, 

пбележаваоу и пглащаваоу хемикалије и пдређенпг прпизвпда у складу са Глпбалнп 

хармпнизпваним системпм за класификацију и пбележаваое УН (ГХС УН). Ппред 

ппдатака п Ппнуђашу - снабдевашу (дистрибутеру) пптребнп је дпставити и ппдатке п 

прпизвпђашу. Уз сваку исппруку Ппнуђаш је дужан да дпстави и упутствп за третман 

базенске впде натријум хиппхлпритпм у рекреативним базенима. Исппрука на адресу 

Нарушипца, Јавна устанпва „Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа, Ратарска 

бб, Спкпбаоа. Ппнуђаш је дужан да пбезбеди  амбалажу у захтеванпј динамици и 

кплишини, кпја пстаје кпд Нарушипца, дп наредне исппруке. 

2. Хлпрпвпдпнична киселина: хемијска (мплекулска фпрмула) фпрмула – HCl, тешни 

раствпр за третман базенске купалищне впде (са наменпм регулатпра pH вреднпсти 

базенске впде), кпнцентрације 33%. Свака јединишна исппрука хлпрпвпдпнишне 

киселине треба да буде у пптпунп безбедним пакпваоима -  цистернама пд ≈ 1250 кг 

(килпграма) пднпснп 1000 l (литара), кпјима је пмпгућен безбедан трансппрт пп пкплину 

и пдлагаое у деппу за хемикалије Нарушипца. Свака цистерна мпра да буде прпписнп 

пакпвана и на сппљащопј страни – упшљивп прпписнп пбележена у складу са 

Правилникпм п класификацији, пакпваоу, пбележаваоу и пглащаваоу хемикалије и 

пдређенпг прпизвпда у складу са Глпбалнп хармпнизпваним системпм за класификацију 

и пбележаваое УН (ГХС УН). Ппред ппдатака п Ппнуђашу - снабдевашу (дистрибутеру) 

пптребнп је дпставити и ппдатке п прпизвпђашу. Уз сваку исппруку Ппнуђаш је дужан да 

дпстави и упутствп за третман базенске впде хлпрпвпдпнишнпм киселинпм у 

рекреативним базенима. Исппрука на адресу Нарушипца,  Јавна устанпва „Сппртскп 

рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа, Ратарска бб, Спкпбаоа. Ппнуђаш је дужан да 

пбезбеди и амбалажу кпја пстаје кпд Нарушипца, дп наредне исппруке. 

3. Алгицид на бази дидецилдиметилампнијум хлприда: тешни раствпр за третман 

базенске купалищне впде (са наменпм алгицида, спрешаваоа ппјаве алги у 

рекреативним базенима). Свака јединишна исппрука алгицида  треба да буде у пптпунп 

безбедним пакпваоима - балпнима пд ≈ 2 или 5 l (литара), кпјима је пмпгућен безбедан 

трансппрт пп пкплину и пдлагаое у деппу за хемикалије Нарушипца. Свака амбалажа 

мпра да буде прпписнп пакпвана и на сппљащопј страни – упшљивп прпписнп 

пбележена у складу са Правилникпм п класификацији, пакпваоу, пбележаваоу и 



пглащаваоу хемикалије и пдређенпг прпизвпда у складу са Глпбалнп хармпнизпваним 

системпм за класификацију и пбележаваое УН (ГХС УН). Ппред ппдатака п Ппнуђашу - 

снабдевашу (дистрибутеру) пптребнп је дпставити и ппдатке п прпизвпђашу. Уз сваку 

исппруку Ппнуђаш је дужан да дпстави и упутствп за третман базенске впде алгицидпм у 

рекреативним базенима. Исппрука на адресу Нарушипца, Јавна устанпва „Сппртскп 

рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа, Ратарска бб, Спкпбаоа. 

4. Алуминијум сулфат – хемијска (мплекулска) фпрмула - Al2(SO4)3x nH2O. Средствп за 

(флпкулант /кпагулант) везиваое и талпжеое једиоеоа у базенскпј впди у 

рекреативним базенима.  Белп – сива шврста супстанца  специфишне тежине пд 1600 

кг/м3 - димензипнисане гранулације пд 40 – 60 мм. Ппнуђаш ће исппруку врщити 

чакирану у ПВЦ врећама пд 50 кг. 

За сва исппрушена дпбра (пд 1. дп 4. и тп пп свакпј пбављенпј исппруци) Ппнуђаш је у 
пбавези да дпстави Сертификат прпизвпђача и Безбедпнпсни лист бипциднпг средства.   

Ппнуђаш је дужан да амбалажу пднпснп цистерне за пдлагаое ппасних материја пстави 
на кприщћеое Нарушипцу дп сваке следеће исппруке дпбара и тп у складу са захтевпм и 
динамикпм Нарушипца. Ппнуђаш је дужан да у првпј исппруци (пквирнп маја месеца), 
исппруши Нарушипцу минимум три (3) цистерне Натријум хиппхлприта и (1) једну 
цистерну Хлпрпвпдпнишне киселине. Динамика испуруке искљушивп ће зависити пд 
брпја радних дана Аква парка „Ппдина“ пднпснп пд временских прилика у активнпм 
режиму рада. Оквирни перипд између две исппруке је минимум 10, а максимум 15 
календарских дана. 

Местп исппруке је Јавна устанпва „Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа, 

улица Ратарска бб, 18230 Спкпбаоа. Ппнуђаш је у пбавези да ппнуђена дпбра дппреми 

сукцесивнп у складу са пптребама Нарушипца на адресу Нарушипца – Јавна устанпва 

„Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа, Ратарска бб, Спкпбаоа пп претхпднп 

упућенпм писанпм Захтеву Нарушипца (путем ппщте, имејлпм, телефпнпм). 

Кплишине из спецификације су дате пквирнп, збпг шега Нарушилац задржава правп 
измена у ппгледу угпвпрених кплишина. 
Ппнуђач снпси све трпшкпве превпза и пстале зависне трпшкпве кпји буду настали 

приликпм исппруке дпбара. 

Ппнуђаш мпра да испуоава следеће услпве: 

-  мпра да буде регистрпван кпд пдгпварајућег надлежнпг пргана, пднпснп уписан 
у пдгпварајући регистар (кап дпказ дпставити фптпкппију решеоа издатпг пд 
надлежнпг пргана АПР – или пдгпварајућег регистра не старијег пд шест 
месеци); 

- Да има важећу дпзвплу надлежнпг министарства за пбављаое делатнпсти  
прпмета нарпшитп ппасних материја, кпја је предмет јавне набавке за 
дистрибуцију и прпмет нарпшитп ппасних хемикалија – на теритприји Републике 
Србије у складу са закпнпм. (кап дпказ дпставити фптпкппију важеће дпзпвпле 
за дистрибуцију и прпмет нарпчитп ппасних хемикалија на теритприји 
Републике Србије у складу са закпнпм, издату пд надлежнпг министарства 
Републике Србије). 



- Да ппнуђаш ппседује систем меначмента квалитетпм усаглащен са захтевима 

стандарда SRPS ISO 9001:2008 и систем меначмента защтите живптне средине 

усаглащен са захтевима стандарда SRPS ISO14001:2005, пбласт велетргпвина и 

трансппрт ппасних материја, за пба стандарда (Кап дпказ дпставити фптпкппије 

пба сертификата, за пба стандарда издата пд акредитпванпг сертификаципнпг 

тела). 

- Ппнуђаш мпра да ппседује Рещеоа п упису ппнуђених дпбара у Привремену 

листу бипцидних прпизвпда за дезинфекцију впде, у базенима за рекреацију и 

рехабилитацију за  натријум хиппхлприт и  алгицид. (Кап дпказ дпставити 

фптпкппије пба решеоа п упису у привремену листу бипцидних прпизвпда, 

издате пд стране респрнпг Министарства Републике Србије за пба тражена 

дпбра). 

- Ппнуђаш мпра да ппседује сертификат квалитета - анализе и карактеристика 

прпизвпда, пд прпизвпђаша за натријум хиппхлприт, хлпрпвпдпнишну киселину и 

алгицид. (Кап дпказ дпставити фптпкппије сертификата анализе, пднпснп 

извештаје п испитиваоу прпизвпђача/пвлашћене лабпратприје за сва три 

наведена ппнуђена дпбра). 

- Ппнуђаш мпра да дпстави безбедпнпсни лист за натријум хиппхлприт, 

хлпрпвпдпнишну киселину и алгицид. (Кап дпказ дпставити фптпкппије 

безбедпнпсних листа за сва три наведена ппнуђена дпбра). 

Ппнуђаш је у пбавези да приликпм закљушеоа угпвпра дпстави Нарушипцу  меницу за 
дпбрп изврщеое ппсла: 

1. бланкп сппствену меницу кпја мпра бити евидентирана у Регистру меница. Меница 

мпра бити пверена пешатпм и пптписана пд стране лица пвлащћенпг за заступаое, а уз 

исту мпра бити дпстављенп пппуоенп и пверенп менишнп пвлащћеое – писмп, са 

клаузулпм „без прптеста“ и назнашеним изнпспм пд 10% пд укупне вреднпсти угпвпра са 

ПДВ-пм, у кприст Нарушипца, са рпкпм важеоа 30 (тридесет) дана дужим пд угпвпренпг 

перипда трајаоа угпвпра. Уз меницу мпра бити дпстављена кппија картпна деппнпваних 

пптписа кпји је издат пд стране ппслпвне банке кпју ппнуђаш навпди у менишнпм 

пвлащћеоу – писму. 

Нарушилац ће унпвшити меницу у слушају да Изврщилац не буде изврщавап свпје 

угпвпрене пбавезе у рпкпвима и на нашин предвиђен угпвпрпм. 

Активираое средстава пбезбеђеоа не искљушује правп Нарушипца на пптпуну накнаду 

щтете. 

Акп се за време трајаоа угпвпра прпмене рпкпви за изврщеое угпвпрене пбавезе, 

важнпст финансијскпг пбезбеђеоа за дпбрп изврщеое ппсла мпра да се прпдужи. 

Укпликп тпкпм важеоа угпвпра настану пкплнпсти збпг кпјих се претхпднп дпстављени 

инструмент пбезбеђеоа не мпже искпристити, Изврщилац се пбавезује да на писани 

захтев Нарушипца пдмах дпстави нпви инструмент пбезбеђеоа у фпрми и садржини 

прихватљивпј за Нарушипца, са рпкпм важеоа 30 (тридесет) дана дужим пд угпвпренпг 

перипда трајаоа угпвпра. 

У слушају прпмене лица пвлащћенпг за заступаое, менишнп пвлащћеое – писмп пстаје 

на снази. 



Меница мпра бити пптписана пригиналним пптписпм пд стране лица пвлащћенпг за 

распплагаое средствима на рашуну, кпја се налазе на депп картпнима банака. 

Менишна пвлащћеоа кпја прате менице мпрају бити пптписана пригиналним пптписпм 

лица кпје је пптписалп менице. 

Укпликп изабрани ппнуђаш не пбезбеди и не преда Нарушипцу средствп пбезбеђеоа за 

дпбрп изврщеое ппсла приликпм закљушеоа угпвпра, угпвпр не ступа на снагу 

(пдлпжни услпв), а Нарушилац задржава правп да пптпище угпвпр са следећим најбпље 

рангираним ппнуђашем. 

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ МАTЕРИЈАЛА ЗА ПДРЖАВАОЕ 
КВАЛИТЕТA БАЗЕНСКЕ ВПДЕ, НАБАВКА БР. 07/21 

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: 
(Сукцесивнп за стварнп исппрушена дпбра) 
најмаое 8 дана пд дана дпстављаоа исправнпг 
рашуна и птпремнице верификпване пд стране 
пвлащћенпг лица Наушипца, и не дужем пд 45 
дана. 

 



Рпк важеоа ппнуде:  

(Не мпже бити краћи пд 30 дана) 

 

Рпк исппруке дпбара: сукцесивнп (пдмах пп 
захтеву Нарушипца, најдуже три дана, пд дана 
пријема захтева). 

_____  дана пд дана пријема 
захтева Нарушипца 

Местп исппруке дпбара 

Јавна устанпва „Сппртскп 

рекреативни центар Ппдина“ 

Спкпбаоа - Аква парк „Ппдина“ 

Спкпбаоа, ул. Ратарска бб – 

МАГАЦИН НАРУЧИОЦА 

 
ПБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА 

 
 

Предмет набавке 
Назив дпбра: 
 

Брпј 
(кплишина) 
дпбара  
 

Јединишна цена за 
дпбрп за јединицу 

мере један 
литар/килпграм 

без ПДВ-а 

Јединишна цена 
за дпбрп за 

јединицу мере 
један 

литар/килпграм 
са ПДВ-пм 

Укупна 
цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 
цена са 
ПДВ-пм 

1 2 3 4 5(2x3) 6 (2x4) 

1. Натријум 
хиппхлприт NaOCl 
Кпнцентрација 
активнпг хлпра 140г/л 

 
32000 kg 

    

2.  Хлпрпвпдпнишна 
киселина HCl – 
кпнцентрације 33%  

 
7500 kg 

    

3. Алгицид на бази 
дидецилдиметилампн
ијум хлприда садржај 
активне материје 9%,  

 
 
 
 
 
 

150 l 

    

4. Aлуминијум сулфат 100 kg     

 
УКУПНО: 

  

   
 
Датум                                      М. П.                             Ппнуђаш                          

 

 
___________________                                                                  _________________

  

 

                                                 


