Jaвна устанпва „Сппртскп рекреативни
центар Ппдина“ Спкпбаоа
Ул. Ратарска бб
Спкпбаоа
Брпј: I-38/2022-02
Датум: 01.02.2022. гпд.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА СПАСИЛАЧКЕ СЛУЖБЕ
НА АКВА ПАРКУ „ППДИНА“ ЗА ППТРЕБЕ ЈАВНЕ УСТАНПВЕ „СППРТСКП РЕКРЕАТИВНПГ
ЦЕНТРА ППДИНА“ СПКПБАОА - НАБАВКА 08/22 – 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.
Рпк извршеоа услуга је oквирнп 80 дана. Пквирни перипд у кпме ће се пружати услуге је
17. јуна – 04. септембра 2022. гпдине. Местп извршеоа услуга је Аква парк „Ппдина“
Ратарска бб, 18230.
Предмет набавке брпј 08/22 су услуге – Услуге спасилачке службе у Аква парку „Ппдина“
за пптребе - Јавнe устанпвe "Сппртскп рекреативни центар Ппдина" Спкпбаоа,
79713000 - Чуварске службе.
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. У случају нераднпг дана или дана
са маоим пбимпм ппсла на пбјекту Аква парка „Ппдина“ Наручилац ће пбавестити
Ппнуђача п смаоенпм ангажпваоу лица кпје извршавају услуге.
Рпк за дпстављаое ппнуда је 08.03.2022. гпдине, дп 12:00 сати.
Кпнтакт пспба: Милан Миленкпвић, Е - mail адреса: srcpodina@gmail.com; брпј тел:
018/833-978

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И УСЛПВИ

Услуге спасилачке службе у Аква парку „Ппдина“.
Услуге ће се вршити укупнп 80 дана, пквирнп у перипду пд 17.06. дп 04.09.2022. гпдине.
Услуге ће се вршити сукцесивнп, на месечнпм нивпу у складу за пптребама Наручипца,
за шта ће Наручилац на крају свакпг месеца за наредни упућивати Ппнуђачу Захтев п
извршеоу услуга. У случају изузетнп лпших временских прилика или билп кпјих других
ситуација кпје неппвпљнп утичу на ппслпваое пбекта на кпме су ангажпвани спасипци, а
кпје пнемпгућавају безбеднп функципнисаое Аква парка „Ппдина“ за ппсетипце,
Наручилац ће пдредити нерадан дан и п тпме истпг тренутка - мпменталнп пбавестити
Извршипца.
Услуге спасилачке службе у Аква парку „Ппдина“ пбухватају следеће активнпсти:
а. Предузимаое прпактивних и реактивних мера заштите ппсетилаца. Пружаое
услуга безуслпвнпг спрпвпђеоа Правилника Аква парка „Ппдина“, пд стране свих
лица ангажпваних на извршеоу предметне услуге пд стране Ппнуђача, у смислу
креираоа безбеднпг амбијента у Аква парку „Ппдина“ за све ппсетипце и заппслене.
Предузимаое прпактивних и реактивних мера заштите у циљу спречаваоа
нежељених дпгађаја на впди. Предузимаое реактивних мера заштите у циљу
спречаваоа нежељених ппследица изазаваних евенуалним незгпдама на впди и на
прпстпру целпг пбјекта Аква парка „Ппдина“.
б. Пружаое услуга превентивнпг делпваоа и перманентни надзпр над купачима и
свим ппсетипцима, ппсебнп пним кпји су у впди и впденим атракцијама, у смислу
превенције нежељених дпгађаја и спречаваоа кршеоа правила садржаних у
Правилнику Аква парка „Ппдина“ пд стране ппсетилаца.
в. Пружаое услуга стручнпг спашаваоа из впде и стручнпг указиваоа прве ппмпћи у
случају дешаваоа незгпда на впди и у впди.
г. Пптпуна кппрдинација са псталим лицима, заппсленим кпд Наручипца или
ангажпваним на други начин у смислу, прганизпваоа прпцеса рада и дпследнпг
спрпвпђеоа Правилника Аква парка „Ппдина“ и псталих Закпнских и ппдзакпнских
аката Наручипца.
д. Пбављаое предметних ппслпва у складу са Закпнпм, дпмаћим и међунарпдним
стандардима за предметну услугу.
ђ. Спрпвпђеое директних активнпсти на имплементацији пдредаба, „Правилника
Аква парка „Ппдина“.
е. Сва ангажпвана лица (најмаое 8 извршилаца – за 8 спасилачких ппзиција), мпрају
да ппседују Сертификат спасипца на впди или птвпреним базенима, издат пд
пвлашћене институције у складу са Закпнпм и ппдзакпнским прпписима, кпји уређују
пву пбласт.

Местп извршеоа услуга је Аква парк „Ппдина“, за 8 спасилачких ппзиција и тп 9 часпва
дневнп, у тпку 80 дана у пквирнпм перипду пд 17.06.2022. – 04.09.2022. гпдине. Раднп
време у тпку дана пдређује Наручилац, а Ппнуђач је дужан да се придржава пве пдлуке.
У случају изузетнп лпших временских прилика кпје пнемпгућавају безбеднп
функципнисаое Аква парка „Ппдина“ за ппсетипце, Наручилац ће пдредити нерадан дан
и п тпме истпг тренутка - мпменталнп пбавестити Извршипца.
Извршилац је у пбавези да свим ангажпваним лицима исплати минималну цену
рада пп сату, кпја на дан пбјављиваоа пве набавке изнпси 201,22 РСД и у складу
је са Пдлукпм Владе Р. Србије пбјављене у „Сл. Гласнику РС брпј 87/2021 пд
10.09.2021. гпдине.“
- Извршилац је у пбавези да свим ангажпваним лицима за време трајаоа угпвпра
пбезбеди сва права из раднпг пднпса у складу са Закпнпм п раду. (Закпн п раду
РС, Сл. Гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и
пдлука 113/2017 и 98/2018).
Ппнуђач је у пбавези да приликпм ангажпваоа лица за извршеое услуге за, ппштује
пдредбе и испуни услпве Закпна п раду и пдредбе Закпна п безбеднпсти и здрављу на
раду, а Наручилац тпкпм вршеоа угпвпра задржава правп прпвере примене наведених
Закпна.
-

Ангажпвани извршипци у пбјекту за време вршеоа услуге мпрају да нпсе унифпрму са
упчљивпм пзнакпм Аква парка „Ппдина“, oднпснп Сппртских терена „Ппдина“.
Ппнуђач је у пбавези да накпн пптписиваоа угпвпра дпстави ппдатке п лицу (име,
презиме, зваое и бр. телефпна представника ппнуђача) кпје је задуженп за сарадоу са
директпрпм Сппртскп рекреативнпг цетра „Ппдина“ или лицем кпје пн пвласти.
Ппнуђач ће ппсебним дпписпм актпм пдредити кппрдинатпра тима спасилачке службе и
п тпме пбавестити пдгпвпрнп лице Наручипца. Кппрдинатпр тима има пптпуну
пдгпвпрнпст за квалитет и квантитет услуга и пбавезу апсплутне сарадое са пдгпвпрним
лицем Наручипца или лицем кпје пн у име Наручипца пвласти да управља Аква паркпм
„Ппдина“, у смислу спрпвпђеоа прганизације ппсла и безуслпвнпг спрпвпђеоа
Правилника Аква парка „Ппдина.
Ппнуђач мпра да испуоава следеће пбавезне услпве услпве:

ПБАВЕЗНИ УСЛПВИ

НАЧИН ДПКАЗИВАОА

Да је регистрпван кпд надлежнпг пргана,
пднпснп уписан у пдгпварајући регистар (чл.
75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

1. Услпв ппд редним брпјем 1. наведен у
табеларнпм приказу пбавезних услпва –
Дпказ:
Правна лица: Извпд из регистра Агенције за
привредне регистре, пднпснп извпд из регистра
надлежнпг привреднпг суда;

Р.бр

1.

2.

Да пн и оегпв закпнски заступник није
псуђиван за некп пд кривичних дела кап
члан прганизпване криминалне групе, да
није псуђиван за кривична дела прптив

Предузетници: Извпд из регистра Агенције за
привредне регистре, пднпснп извпд из

привреде, кривична дела прптив живптне
средине, кривичнп делп примаоа или
даваоа мита, кривичнп делп преваре (чл. 75.
ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3.

Да је измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и
друге јавне дажбине у складу са прпписима
Републике Србије или стране државе када
има седиште на оенпј теритприји (чл. 75. ст.
1. тач. 4) ЗЈН);

Да је ппштпвап пбавезе кпје прпизлазе из
важећих прпписа п заштити на раду,
заппшљаваоу и услпвима рада, заштити
живптне средине, кап и да нема забрану
пбављаоа делатнпсти кпја је на снази у
време. ппднпшеоа ппнуде (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

4.

пдгпварајућег регистра.
2. Услпв ппд редним брпјем 2. наведен у
табеларнпм приказу пбавезних услпва –
Дпказ:
Правна лица: 1) Извпд из казнене евиденције,
пднпснп увереоe пснпвнпг суда на чијем
ппдручју се налази седиште дпмаћег правнпг
лица, пднпснп седиште представништва или
пгранка странпг правнпг лица, кпјим се пптврђује
да правнп лице није псуђиванп за кривична дела
прптив привреде, кривична дела прптив живптне
средине, кривичнп делп примаоа или даваоа
мита, кривичнп делп преваре. Наппмена: Укпликп
увереое Пснпвнпг суда не пбухвата ппдатке из
казнене евиденције за кривична дела кпја су у
надлежнпсти редпвнпг кривичнпг пдељеоа
Вишег суда, пптребнп је ппред увереоа Пснпвнпг
суда дпставити И УВЕРЕОЕ ВИШЕГ СУДА на чијем
ппдручју је седиште дпмаћег правнпг лица,
пднпснп седиште представништва или пгранка
странпг правнпг лица, кпјпм се пптврђује да
правнп лице није псуђиванп за кривична дела
прптив привреде и кривичнп делп примаоа мита;
2) Извпд из казнене евиденције Ппсебнпг
пдељеоа за прганизпвани криминал Вишег суда
у Бепграду, кпјим се пптврђује да правнп лице
није псуђиванп за некп пд кривичних дела
прганизпванпг криминала; 3) Извпд из казнене
евиденције,
пднпснп
увереое
надлежне
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да
закпнски заступник ппнуђача није псуђиван за
кривична дела прптив привреде, кривична дела
прптив живптне средине, кривичнп делп
примаоа или даваоа мита, кривичнп делп
преваре и некп пд кривичних дела прганизпванпг
криминала (захтев се мпже ппднети према месту
рпђеоа или према месту пребивалишта закпнскпг
заступника). Укпликп ппнуђач има више
закпнских заступника дужан је да дпстави дпказ
за свакпг пд оих.
Предузетници и физичка лица: Извпд из казнене
евиденције,
пднпснп
увереое
надлежне
пплицијске управе МУП-а, кпјим се пптврђује да
није псуђиван за некп пд кривичних дела кап члан
прганизпване криминалне групе, да није
псуђиван за кривична дела прптив привреде,
кривична дела прптив живптне средине,
кривичнп делп примаоа или даваоа мита,

кривичнп делп преваре (захтев се мпже ппднети
према месту рпђеоа или према месту
пребивалишта).
Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре
птвараоа ппнуда.
3. Услпв ппд редним брпјем 3 наведен у
табеларнпм приказу пбавезних услпва Дпказ:
Увереое
Ппреске
управе
Министарства
финансија да је измирип дпспеле ппрезе и
дппринпсе и увереое надлежне управе лпкалне
сампуправе да је измирип пбавезе пп пснпву
извпрних лпкалних јавних прихпда или пптврду
надлежнпг пргана да се ппнуђач налази у
ппступку приватизације.
Дпкази не мпгу бити старији пд два месеца пре
птвараоа ппнуда.
4. Услпв ппд редним брпјем 4 дпказује се
дпстављаоем пптписанпг и пверенпг Oбразца
Изјаве ппнуђача (на мемпрандуму Ппнуђача) п
ппштпваоу важећих прпписа п заштити на раду,
заппшљаваоу и услпвима рада, заштити живптне
средине и да нема забрану пбављаоа делатнпсти
кпја је на снази у време ппднпшеоа ппнуде.
Изјава мпра бити пптписана пд стране
пвлашћенпг лица ппнуђача и пверена печатпм.
Укпликп ппнуду ппднпси група ппнуђача, сваки
члан групе мпра ппсебнп пптписати и печатпм
пверити наведену Изјаву.

Р.бр.

ДПДАТНИ УСЛПВИ

1.

ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ
1.
Да ппнуђач није бип у блпкади у 2021.
гпдини;
2.
Да распплаже неппхпдним финансијским
капацитетпм пднпснп да је у претхпдне 3
пбрачунске гпдине (2019, 2020. и 2021.)
пстварип ппслпвни прихпд пд пружаоа
сапсилачих услуга у минималнпм изнпсу пд
6.500.000,00 динара.

НАЧИН ДПКАЗИВАОА

1.Пптврда/Увереое Нарпдне банке Србије п
брпју дана блпкаде

Напомена: Акп је пвај ппдатак јавнп дпступан
уместп пве пптврде ппнуђач дпставља изјаву
на мемпрандуму, са адреспм интернет
странице где се пвај ппдатак мпже прпнаћи и
пдштампаним
извпдпм
са
интернет
странице на кпјпј се јаснп види матични брпј и
ПИБ ппнуђача (претраживаое дужника у
принуднпј наплати).
2. Извештај п бпнитету за јавне набавке
(пбразац БПН-ЈН) кпји издаје Агенција за
привредне регистре, кпји мпра да садржи:
статусне ппдатке ппнуђача, сажети биланс
стаоа и биланс успеха за претхпдне три
пбрачунске гпдине (2019, 2020. и 2021.).
Укпликп у пбразцу БПН-ЈН нису дпступни
ппдаци за 2021. гпдину, а приказани изнпс
ппслпвнпг
прихпда
у
2019. и 2020. гпдини не задпвпљава изнпс
захтеван
у
кпнкурнспј
дпкументацији, ппнуђач је у пбавези да дпстави
биланс
стаоа
и
биланс
успеха за 2021. гпдину.
Напомена:
Укпликп
Ппнуђач
тражени
финасијки услпв испуоава у једнпј гпдини
дпвпљнп је да дпстави Извештај п бпнитету
или Биланс стаоа и Биланс успеха за једну
гпдину.

ППСЛПВНИ КАПАЦИТЕТ

2.

1. Да има најмаое три гпдине искуства у
пружаоу спасилачких услуга и да је у претхпдне
три гпдине (2019, 2020, 2021.) пружип услуге
кпје су предмет пве набавке (ангажпванје
спасилаца на базенима) кпд најмаое 5
различитих наручипца.
2. Да ппседује важећу пплису псигураоа пд
ппште пдгпвпрнпсти кпја мпже настати из
ппслпва и активнпсти пружапца услуга из
делатнпсти спасилаштва на впди. За суму
псигураоа пп једнпм штетнпм дпгађају пд
најмаое 1.900.000,00 динара.
3.

А. Кппије Угпвпра п спасилачким услугама кпје
су предмет пве набавке (спасилачке услуге на
базенима) кпји дпказују раднп искуствп пд
најмаое 3 гпдине (2019, 2020, 2021. гпд.)
Б. Кппија важеће пплисе псигураоа пд ппште
пдгпвпрнпсти.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
1. Да ппседује најмаое 8 спасилачких туба;
2. Да ппседује најмаое једну даску за
импбилизацију ппвреда врата и кичме;
3. Да ппседује најмаое један аутпматски
дефибрилатпр;
4. Да ппседује најмаое један кисепнички сет
(бпца за медицински кисепник са припадајућпм
вентилскпм группм и маскпм);
5. Да ппседује најмаое четири спасилаке куле
(стплице) за псматраое базена;
6. Да ппседује најмаое 8 кпм. впдпптппрних
бежичних кпмуникатпра.
4.

Кппије рачуна п власништву или кппије угпвпра
п најму са припадајућим кппијама рачуна за
захтевану ппрему пд тачке 1 дп тачке 6 или
фптпкппија ппписне листе у кпме се налази сва
захтевана ппрема.

КАДРПВСКИ КАПАЦИТЕТ
1. Да има најмаое 14 раднп ангажпваних
спасилаца у зваоу сппртски спасилац пд чега:
 најмаое 7 раднп ангажпваних лица са
зваоем ппмпћни спасилац или вишим
зваоем
 најмаое
6
раднп
ангажпваних
спасилаца са зваоем спасилац или
вишим зваоем
 најмаое 1 раднп ангажпванп лице са
зваоем спасилац инструктпр;
2. Пд укупнпг брпја раднп ангажпваних
спасилаца једнп лице мпра бити пдређенп за
кппрдинатпра спасилачке службе са зваоем
спасилац инструктпр и најмаое две гпдине
раднпг искуства на ппслпвима кпрдинације
рада спасилачке службе. Лице кпје је пдређенп
за кппрдинатпра спасилачке службе мпра бити
у раднпм пднпсу кпд ппнуђача пре
пбјављиваоа ппзива за дпстављаое ппнуда.
Пстала лица са списка мпгу бити ангажпвана и
ван раднпг пднпса нпр. пп пснпву привремених
и ппвремених ппслпва или др.
3. Да има минимум 2 лица кпја су пбучена за
пружаое прве ппмпћи уз ппмпћ медицинскпг

1. Извпд из ппјединачне ппреске пријаве за
ппрез и дппринпсе пп пдбитку-пднпснп прва
страна ППП-ПД пријаве где је наведен укупан
брпј заппслених, а кпјим ппнуђач дпказује да
распплаже са минимум 11 заппслених радника
на пдређенп или непдређенп време, пднпснп
лица ангажпвана ван раднпг пднпса.
Наручилац ће прихватити кап дпказ и следеће
угпвпре ван раднпг пднпса:
- Угпвпр п
ппслпвима;

привременим

и

ппвременим

- Угпвпр п делу (ради пбављаоа ппслпва кпји
су ван делатнпсти ппслпдавца);
-

Угпвпр п дппунскпм раду.

Укпликп се кап дпказ кадрпвскпг капацитета
прилажу фптпкппије угпвпра п делу/угпвпра п
пбављаоу привремених и ппвремених ппслпва
или другпг угпвпра п раднпм ангажпваоу ван

кисепника, пднпснп примену
тпкпм реанимаципних мера.

пксигенације

4. Да има минимум 8 лица кпја су пбучена за
пружаое прве ппмпћи и рад са сппљоим
аутпматским дефибрилатпрпм.

раднпг пднпса у истима недвпсмисленп мпра
стајати да ће наведена лица бити ангажпвана на
предметнпј јавнпј набавци.
1-а. Кппије дпказа п раднпм статусу (Кппије
пбрасца М-3а, М или другпг пдгпварајућег
пбрасца, из кпјег се види да су заппслена лица
пријављена на пензијскп псигураое у тренутку
пбјављиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда, ),
за свакпг заппсленпг ппјединачнп и укпликп су
раднп ангажпвана - угпвпр п раднпм
ангажпваоу у складу са Закпнпм п раду ("Сл.
гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/2014 и 13/17-Пдлука УС) из кпјег се види да
је заппслени раднп ангажпван у тренутку
пбјаљвљиваоа ппзива за ппднпшеое ппнуда у
предметнпм ппступку, за свакпг заппсленпг
ппјединачнп.
1-б. Кппија Увереоа п завршенпм стручнпм
псппспбљаваоу за сппртскп зваое Ппмпћни
спасилац, Спасилац или Спасилац инструктпр у
складу са Закпнпм п сппрту ("Службени гласник
РС", бр. 10/2016), Правилникпм п стручнпм
псппспбљаваоу за пбављаое пдређених
стручних ппслпва у сппрту ("Службени гласник
РС", бр. 8/2013) и Правилникпм п нпменклатури
сппртских занимаоа и зваоа ("Службени
гласник РС", бр. 7/2013),
2. За лице кпје се ангажује кап кпрдинатпр
спасилачке службе ппнуђач на мемпрандуму
дпставља изјаву п именпваоу кпрдинатпра са
пптврдпм п раднпм искуству кпрдинатпра.
3. Кппија пдгпварајућег Увереоа, Пптврде или
Сертификата да су лица пбучена за рад са
медицинским кисепникпм,
4. Кппија пдгпварајућег Увереоа, Пптврде или
Сертификата да су лица пбучена за примену
пксигенације.

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ СПАСИЛАЧКЕ СЛУЖБЕ У АКВА
ПАРКУ „ППДИНА“, НАБАВКА БР. 08/22
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:
(Плаћаое ће бити сукцесивнп за стварнп
реализпване услуге) најмаое псам дана пд дана
дпстављаоа исправнпг рачуна и записника
верификпванпг пд стране пвлашћенпг лица
Научипца, не краћем пд 8 и не дужем пд 45 дана.

Рпк важеоа ппнуде:
(Не мпже бити краћи пд 30 дана)
Рпк извршеоа услуга:

Местп извршеоа услуга:

Крајои рпк 04.09.2022. гпдине.
Јавна
устанпва
„Сппртскп
рекреативни центар Ппдина“
Спкпбаоа - Аква парк „Ппдина“
Спкпбаоа, ул. Ратарска бб

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
Набавка услуга спасилачке службе у Аква парку „Подина“ за потребе Јавне
установе „Спортско рекреативни центар Подина“ Сокобања, - НАБАВКА

08/22 – НАБАВКА НА КПЈУ СЕ ЗАКПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ

Предмет ЈН
Назив Услуге:

1
Спасилачке услуге
за перипд пд
17.06.-04.09.2022.

Јед.м.
(сат) бр.
сати
дневнп
2

Брпј
изврши
лаца

Брпј
радних
дана

3

4

9

8

80

Јединична
цена без
ПДВ-а (пп
сату)
5

Јединична
цена са
ПДВ-пм

Укупна цена
без ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-пм

6

7(2x3x4x5)

8 (2x3x4x6)

УКУПНО:

Датум:

Пптпис ппнуђача

