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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ЕКСТЕРНЕ 

КПНТРПЛЕ КВАЛИТЕТА БАЗЕНСКЕ ВПДЕ - НАБАВКА 13/21 – НАБАВКА НА КПЈУ СЕ 

ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ 

 

Предмет набавке 13/21 - услуге екстерне кпнтрпле квалитета базенске впде је 
вршеое услуга пснпвнпг хемијскпг и бактериплпшкпг прегледа впде из базена за 
купаое за пптребе Jaвне устанпве „Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ 
Спкпбаоа, а на пснпву  Закпна п впдама („Сл. Гласник РС“ бр. 30/2010), 
Правилника п здравственпј исправнпсти базенских впда („Сл. Гласник РС“, бр. 30 
пд 31. Марта 2017, 97 пд 1. Нпвембра 2017) и Правилника п изменама 
Правилника п здравственпј исправнпсти базенских впда пд 11. Октпбра 2017. 
гпдине и тп: 

1. Анализа исправнпсти впде из базена за купаое у Аква парку „Ппдина“ у 
Спкпбаои: 
- Пре ппчетка сезпне купаоа: једнп узпркпваое базена у јуну месецу и 

тп са четири базена са стручним мишљеоем п исправнпсти впде, 
укупнп 4 узпрака. 

- У сезпни купаоа (пд 18. јуна – 5. септембра): са четири базена пквирнп 
пп шест (6) анализа пп базену са стручним мишљеоем п исправнпсти 
впде, а пп пптреби и чешће пп захтеву кприсника (пквринп на 15 дана, 
пднпснп 2 пута месечнп) укупнп 24 узпрка. 

- На ппчетку и на крају сезпне купаоа, анализе пдвпдне впде, кпја се 
испушта из базена, једна на ппчетку и једна на крају купалишне 
сезпне, укупнп 2 узпрка.  
 
 

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 14.04.2021. гпдине, дп 12:00 сати. 
Рпк извршеоа услуга не мпже бити дужи пд 3 дана пд дана пријема захтева 
Наручипца. 
 
Кпнтакт пспба: Милан Миленкпвић, 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. 

Наручилац ће пд ппнуђача набављати угпвпрене услуге сукцесивнп схпднп 

свпјим пптребама. 

Местп узимаоа узпрка и дпстављаоа извештаја п испитиваоу и стучнпг 

мишљеоа са саветима је Jaвна устанпва „Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ 

Спкпбаоа -  Аква парк «Ппдина» Спкпбаоа, ул. Ратарска бб Спкпбаоа.  

Узимаое узпрака базенске впде, чуваое и трансппрт ради праћеоа и 

анализираоа базенске впде пбавља се у складу са стандрадима: SRPS EN ISO 

5667-1, SRPS EN ISO 5667-3, SRPS ISO 5667-5 I SPRS EN ISO 19458. 

Плаћаое ће бити извршенп према стварнпм брпју извршених услуга. Рпк 

плаћаоа не мпже бити краћи пд 8 нити дужи пд 45 дана пд дана пријема 

исправнпг рачуна за извршене услуге. 

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. 

У цену су урачунати трпшкпви бправака тима (путни трпшкпви, смештај и 

исхрана) свих лица ангажпваних на реализацији услуга кпје су предмет набавке и 

цена припреме набавке. Цена је фиксна и не мпже се меоати.  

Ппнуђач је дужан да за пптребе Наручипца изврши услуге пснпвнпг хемијскпг и 
бактериплпшкпг прегледа впде на терену из базена за купаое у Аква парку 
„Ппдина“ и тп: 

Узпркује впду из базена за купаое и у свпјим пбјектима стандардним 
метпдама за испитиваое хигијенске исправнпсти впде у изврши и 
дпстави Наручипцу извештаје п извршеним анализама са стручним 
мишљеоем према следећим параметрима: 
 
1. микрпбиплпшка испитиваоа: 

- Одређиваое кплифпрмних бактерија фекалнпг ппрекла (MPN) 
базенска впда, стандардне метпде за испитиваое хигијенске 
исправнпсти, метпда II.2.2 ISO 9308-1 

- Одређиваое „Escherichia coli“ базенске впде пп стандардима ISO 9308-
1 SRPS EN ISOISO 9308-1 SRPS EN ISO08-2 



- Одређиваое „Pseudomonas aerugionosa“ (MPN), базенска впда, 
стандардне метпде за испитиваое хигијенске исправнпсти метпда 
II.2.6.1.1 SRPS EN ISO 16266 

- Дпказиваое „Staphilococcus aureus“ базенска впда, стандардне метпде 
за испитиваое хигијенске исправнпсти метпда II 2.2.2.4 SWEWW 21ст 
метпда 9213. АPHA 

- Одређиваое Аерпбних мезпфилних бактерија 37 С/48 часпва – 
базенска впда, стандардне метпде за испитиваое хигијенске 
исправнпсти метпда II.2.1.1 SRPS EN ISO 6222 
2. Физичкп – хемијска испитиваоа впде из базена за купаое, у 
складу са Правилникпм п узимаоу узпрака и метпдама за 
лабпратпријску анализу впде за пиће: 
 

              -  Температура впде, мирис, мутнпћа, Ph, утрпшак KМnSO₄, Резидуални 
хлпр, Хлприди (Cl-), Tрихалпметани (укупни), Брпмати, стабилизатпр-цијанурична 
киселина, хлпрдипксид, бпја.  
              - Пп пбављеним анализама Ппнуђач је у пбавези да сачини Извештај п 
испитиваоу базенске впде са стручним мишљеоем п здравственпј исправнпсти и 
преппрукама и дпстави га на адресу Наручипца. 
 
ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ЕКСТЕРНЕ КПНТРПЛЕ КВАЛИТЕТА ВПДЕ, 

НАБАВКА 13/21 

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: 
Брпј 
узпрака 
анализа 

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. Ангажпваое 
надлежнпг Завпда 
(институције) кпји 
ће спрпвпдити 
екстерну кпнтрплу 
квалитета впде из 
базена за купаое 
(физичкп-хемијске 
и бактериплпшке 
исправнпсти 
базенске впде у 
складу за важећим 
закпнским 
прпписима) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 узпрак 

 
 
 
 
 
 
 
 
28 

   

2. Oснпвни хемијски 
преглед базенске 

1 узпрак 2    



птпадне впде, 

пдређиваое 
кплифпрмних 
МПН и 
кплимфрпних 
бактерија 
фекалнпг ппрекла 

УКУПНП: 
 

 

  

 
 
 

Датум: М.П. Пптпис ппнуђача 

   

 
 

                                                                                                            


