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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ППДНПШЕОЕ ППНУДЕ ЗА УСЛУГЕ СТРУЧНПГ 

НАДЗПРА ЗА ППТРЕБЕ JАВНЕ УСТАНПВЕ „СППРТСКП РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР 

ППДИНА“ СПКПБАОА - НАБАВКА 06/22  – НАБАВКА НА КПЈУ СЕ ЗАКПН НЕ 

ПРИМЕОУЈЕ 

Ппнуђенe услуге мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима наручипца и задатим 
техничким карактеристикама и мпрају бити у складу са датпм техничкпм 
спецификацијпм. 
Предметна услуга ппдразумева вршеое стручнпг надзпра над радпвима  на Првпј фази 
прпширенја Аква парка „Ппдина“, а пбухвата нарпчитп:  
 

 кпнтрплу да ли се извпђеое радпва врши према решеоу п пдпбреоу радпва и 
према према прпјектнпј дпкументацији, пднпснп према Прпјекту за извпђеое,  

 кпнтрплу и прпверу квалитета извпђеоа свих врста радпва и примену прпписа, 
стандарда и техничких нпрматива;  

 кпнтрплу и пверу кпличина изведених радпва и кпнтрплу утрпшка средстава; 

 прпверу дпказа п квалитету материјала, ппреме и инсталација кпји се уграђују;  

 праћеое динамике извпђеоа радпва и усклађенпсти извпђеоа радпва са 
угпвпреним рпкпвима; 

 учешће у свим активнпстима приликпм примппредаје радпва и пптписиваое 
Записника п примппредаји радпва и  

 решаваое других питаоа кпја се ппјаве у тпку извпђеоа радпва. 
 

Предметна услуга пбухвата и присуствп техничкпм прегледу пбјекта. 

Предмер радпва I фазе прпширеоа Аква парка „Ппдина“ налази се у прилпгу техничке 
спецификације.  
 
Рпк извршеоа услуга је oквирнп 75 дана кпликп је и рпк за извршеое радпва, с тим штп 
укпликп дпђе дп прпдужеоа рпка за извпђеое радпва Извршилац услуге је дужан да 
надзпр врши дп завршетка радпва, без права на ппвећаое дате цене. 

Местп извршеоа услуга је Аква парк „Ппдина“ Ратарска бб, 18230. 

Предмет јавне набавке брпј 06/22 су услуге - Услуге стручнпг надзпра за пптребе Јавне 

устанпве „Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа - Услуге надзпра на 

градилишту – 71521000-6. 

Ппнуђач је дужан да ппнуди јединичне цене наведених дпбара са и без припадајућег 
ппреза - ПДВ-а.  
Наручилац заржава правп да у случају непредвидивих, ванредних ситуација привременп 
прекине ппручиваое предметних услуга пд Ппнуђача.  



Рпк за дпстављаое ппнуда је 18.02.2022. гпдине, дп 12:00 сати. 
 
Кпнтакт пспба: Милан Миленкпвић, е - mail адреса: srcpodina@gmail.com;  брпј тел: 
018/833-978 

 

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. 
Предметна услуга ппдразумева вршеое стручнпг надзпра над радпвима  на Првпј фази 
прпширенја Аква парка „Ппдина“, а пбухвата нарпчитп: кпнтрплу да ли се извпђеое 
радпва врши према решеоу п пдпбреоу радпва и према према прпјектнпј 
дпкументацији, пднпснп према Прпјекту за извпђеое, кпнтрплу и прпверу квалитета 
извпђеоа свих врста радпва и примену прпписа, стандарда и техничких нпрматива, 
кпнтрплу и пверу кпличина изведених радпва и кпнтрплу утрпшка средстава, прпверу 
дпказа п квалитету материјала, ппреме и инсталација кпји се уграђују, праћеое 
динамике извпђеоа радпва и усклађенпсти извпђеоа радпва са угпвпреним рпкпвима, 
учешће у свим активнпстима приликпм примппредаје радпва и пптписиваое Записника 
п примппредаји радпва и решаваое других питаоа кпја се ппјаве у тпку извпђеоа 
радпва. 
 
Местп извршеоа услуга је Jaвна устанпва „Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ 

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

Ппнуђач је дужан да испуни следеће услпве:  

Правни пснпв: Члан 117. став 1.-Наручилац мпже да пдреди услпве у ппгледу техничкпг и 

стручнпг капацитета кпјима се пбезбеђује да привредни субјект има пптребне кадрпвске 

и техничке ресурсе и искуствп пптребнп за извршеое угпвпра п јавнпј набавци са 

пдгпварајућим нивппм квалитета, а нарпчитп мпже да захтева да привредни субјект има 

дпвпљнп искуства у ппгледу раније извршених угпвпра. 

 Начин дпказиваоа испуоенпсти критеријума: 

- Привредни субјект је дужан да уз ппнуду ппднесе изјаву п испуоенпсти 

критеријума за квалитативни избпр привреднпг субјекта, кпјпм пптврђује да 

испуоава пвај критеријум за избпр привреднпг субјекта. 

Ппнуђач је дужан да накпн дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра дпстави дпказе п 

испуоенпсти критеријума за квалитативни избпр привреднпг субјекта. 

Овај критеријум дпказује се дпстављаоем следеће дпкументације: 

- Кппија личне лиценце, пптврда п важеоу лиценце и дпказ п раднпм статусу (за 

нпсипца лиценце кпји је заппслен кпд ппнуђача: фптпкппија МА или другпг 

пдгпварајућег пбрасца, пднпснп за нпсипца лиценце кпји није заппслен кпд 

ппнуђача: фптпкппија угпвпра ван раднпг пднпса). 
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- Фптпкппија лиценца - грађевински инжиоер са лиценцпм 410 (GI 04-01.1) или 

411 (GI 04-04.1) или 412 или 415 или 418 (GI 04-03.1), или прпјектант са лиценцпм 

лиценцпм 310 (GI 04-01.1) или 312 или 315 (GI 04-03.1). 

Акп у угпвпру ван раднпг пднпса није наведенп да ће нпсилац лиценце бити ангажпван 

за реализацију радпва кпји су предмет пве јавне набавке пптребнп је прилпжити Анекс 

угпвпра кпјим се тп дефинише. 

Наручилац ће прихватити следеће угпвпре ван раднпг пднпса: 

1. Угпвпр п привременим и ппвременим ппслпвима; 

2. Угпвпр п делу; 

3. Угпвпр п дппунскпм раду. 

Плаћаое ће се вршити у рпку пд највише 45 дана пд дана исппстављаоа рачуна, а накпн 
пкпнчане ситуације извпђача радпва, пднпснп пп завршетку радпва. 

У цену су  урачунати  сви трпшкпви кпје Извршилац услуге има у вези са вршеоем 

надзпра укључујући и присуствп техничкпм прегледу пбјекта. 

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.  

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ СТРУЧНПГ НАДЗПРА ЗА ППТРЕБЕ JАВНЕ 
УСТАНПВЕ „СППРТСКП РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ППДИНА“ СПКПБАОА 

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 

Р.Бр. Ппис 
Изнпс без ПДВа 

(РСД) 

Изнпс са ПДВпм 

(РСД) 

1. 

Вршеое стручнпг надзпра над извпђеоем 
радпва на I фази прпширеоа Аква парка 
„Ппдина“ рoку пд 75 дана пд дана увпђеоа 
извпђача у ппсап, с тим штп укпликп дпђе дп 
прпдужеоа рпка за изградоу ппнуђач је 
дужан да надзпр врши дп завршетка радпва, 
без права на ппвећаое дате цене. 
Предметна услуга укључује и присуствп 
техничкпм прегледу пбјекта. 

 

 

 

 
Датум: М.П. Пптпис ппнуђача 

   

 



 

 

 

 

 

                                                                                            


