Jaвна устанпва „Сппртскп рекреативни
Центар Ппдина“ Спкпбаоа
Ул. Ратарска бб
Спкпбаоа
Брпј: I-80/2020-02
23.04.2020.гпд.
Спкпбаоа
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ САДНИЦА ЗА ПДРЖАВАОЕ
ЗЕЛЕНИЛА НА АКВА ПАРКУ „ППДИНА“ И СППРТСКИМ ТЕРЕНИМА „ППДИНА“ НАБАВКА
НА КПЈУ СЕ ЗАКЛПН НЕ ПРИМЕОУЈЕ БР. 10/20
Ппнуђена дпбра мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима нарушипца и задатим
технишким карактеристикама и мпрају бити у складу са датпм технишкпм спецификацијпм.
Нарушилац ће кпд ппнуђаша дпбра ппрушити пдмах пп сашиоаваоу Извещтаја п најппвпљнијпј
ппнуди.
Местп исппруке је франкп Јавна устанпва „Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа,
Ратарска бб, 18230 Спкпбаоа.
Предмет набавке, су дпбра - Саднице за пдржаваое зеленила на Аква парку „Ппдина“ и
Сппртским теренима „Ппдина“ за пптребе Јавне устанпве „Сппртскп рекреативни центар
Ппдина“ Спкпбаоа.
Исппрушене саднице мпрају бити пдгпварајуће велишине, у дпбрпј кпндицији, здравственпм
стаоу и спремне за пресађиваое.
Ппнуђаш је дужан да ппнуди укупну цену дпбара са ценпм превпза на адресу Нарушипца:
Јавна устанпва „Сппртскп рекреативни центар Ппдина“ Спкпбаоа, ул. Ратарска бб Спкпбаоа,
или путем имејла : srcpodina@gmail.com
Рпк за дпстављаое ппнуда је 27.04.2020. гпдине, дп 13:00 сати.
Рпк за дпстављаое дпбара је пдмах накпн сашиоаваоа Извещтаја п изабранпј ппнуди пп
писанпм захтеву Нарушипца.
Кпнтакт пспба: Мипдраг Илић, Е - mail адреса: srcpodina@gmail.com
Бр.

1.

2.

Назив дпбра и ппис

Јединица
мере

Tуја, златна,
Кпм
пирадимална – „Тhuya
Aurea” Садница
старпсти дп 4 гпдине
висине пд 1. Метра
Туја
„Occidentalis Кпм
smaragd“:
Купаста
нерезана
садницастарпсти дп 4

Кплишине
Јединишна
цена у
динарима
без ПДВ
6

5

Укупнп
ппнуђена
цена у
динарима
без ПДВ

Укупнп
ппнуђена
цена у
динарима
са ПДВ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

гпдине, висине пд 1,5м
Туја – „Ocidentalis
smaragd – спирала:
Садница старпсти дп 4
гпдине висине 1,5
метара. Дебљина
стабла 3цм.
Туја – „Ocidentalis
smaragd – спирала:
Садница старпсти дп 3
гпдине висине 1 метар.
Дебљина стабла 2цм.
„Berberis
thunbergii
atropurpureaс“:
старпсти дп 2 гпдине,
саднице у кпнтејнеру
запремине
1,5
л,
висине
дп
30
сантиметара.
Шимшир – „Buxus
sempervirens“– лппта:
старпсти дп 4. гпдине,
висине дп 30
сантиметара. Садница
са бусенпм.
“Juniperus
virginiana
skyrocket”
Садница
старпсти дп 3 гпдине
висине
1
метар.
Дебљина стабла 3цм.
Гпрски јавпр „Acer
pseudoplatanus“
Садница старпсти дп 6
гпдина, висине 3м
Ружа стаблашица
старпсти дп 2 гпдине:
висине стабла дп 1
метра, дебљине стабла
дп ппла сантиметра, у
две бпје; црвена и бела
пп пет у пбе бпје.
Ружа „Polianta“
Старпсти дп 3гпд,
виснине 30цм. У
црвенпј, белпј, и плавпј
бпји. У свакпј бпји пп
10 кпмада.
Цвеће Нпва гвинеја
„Impatiens nuova
guinea“, oжиљена
садница у саксији 11.

Кпм

5

Кпм

5

кпм

30

Кпм

20

Kпм

5

Кпм

20

Кпм

5

Кпм

10

Кпм

210

12.

Пп 70 садница у белпј,
црвенпј и наранчастпј
бпји.
Превпз дпбара дп Kм
Спкпбаое
на
назначену адресу
УКУПНП:

1)ППШТИ ППДАЦИ П ППНУЂАЧУ
Назив ппнуђача:

Адреса ппнуђача:
Матични брпј ппнуђача:
Ппрески идентификаципни брпј ппнуђача
(ПИБ), или брпј ппљппривреднпг газдинства:
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 Набавка садница

Укупна цена без ПДВ-а:

Укупна цена са ПДВ-пм:

Рпк и нашин плаћаоа:
Рпк важеоа ппнуде:

(Не мпже бити краћи пд 30 дана)
Рпк исппруке дпбара:
(Не мпже бити дужи пд 3 дана пд дана пријема Захтева
наручипца за извршеое услуга)
Местп исппруке дпбара:

Датум:

Франкп Jaвна устанпва „Спптртскп
рекративни центар Ппдина“
Спкпбаоа, Ратарска бб, Спкпбаоа

М.П.

Пптпис ппнуђаша

