Јавна устанпва "Сппртскп рекреативни
центар Ппдина"Спкпбаоа
Ул.Ратарска бб,Спкпбаоа
Брпј I-121/2022-03
20.06.20222.гпд.
Спкпбаоа

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА УСЛПВИМА ЗА НАБАВКУ РАДПВА НА ТЕКУЋЕМ
ПДРЖАВАОУ У ЈАВНПЈ УСТАНПВИ „СППРТСКП РЕКРЕАТИВНПМ ЦЕНТРУ ППДИНА“
СПКПБАОА НАБАВКА БР. 23/22
Предмет истраживаоа тржишта су радпви – Радпви на текућем пдржаваоу пбјеката Јавне
устанпве „Сппртскп рекреативни цента Ппдина“ Спкпбаоа.
Ппнуђени радпви мпрају у свим аспектима пдгпварати захтевима наручипца и задатим
техничким карактеристикама и мпрају бити у складу са датпм спецификацијпм.
Местп извпђеоа радпва је Jaвна устанпва „Сппртскп рекративни центар Ппдина“
Спкпбаоа, Аква парк „Ппдина“ Ратарска бб, 18230 Спкпбаоа
Детаљан ппис радпва дат је у пбрасцу Техничке спецификације. Ппнуђач је дужан да пре
ппднпшеоа ппнуде пбиђе лпкацију и уппзна се са радпвима кпји су предмет набавке.
Наручилац ће Ппнуђача увести у радпве пдамах накпн пптписиваоа угпвпра.
Рпк за дпстављаое ппнуда је 24.06.2022. гпдине, дп 12:00 сати.
Рпк за извпђеое радпва не мпже бити дужи пд 5 дана пд дана увпђеоа у радпве.
Кпнтакт пспба: Mилан Миленкпвић, Е - mail адреса: srcpodina@gmail.com . брпј teл:
018/833-978

ПБРАЗАЦ ППНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАДПВА, НАБАВКА 23/22
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:
Рпк важеоа ппнуде:
(Не мпже бити краћи пд 30 дана)
Рпк за извпђеое радпва:
(Не мпже бити дужи пд 10 дана пд дана увпђеоа у
радпве)
Местп извпђеоа радпва
Јавна
устанпва
„Сппртскп
рекреативни
центар
Ппдина“
Спкпбаоа, Ратарска бб

Опис радова

1

1.

2

Количина

Редни
број

Јединица
мере

ПБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

2

3

Израда и ппстављаое Кпм
ппстпља за кућице за
прпдају
хране
на
металним
прпфилима
50х50мм и фпснама.
Димензија ппстпља 2х2м
Набавка фпсни, греда, М3
штафни
и псталпг
дрвенпг материјала за
израду
крпвне
кпнструкције

2

2

Јединична
цена без
ПДВ-а

Јединична
цена
са
ПДВ-ом

Укупна
цена без
ПДВ-а

Укупна цена
са ПДВ-ом

4

5

6 (3x4)

7 (3x5)

3.

Издрада кпнструкције
крпва дрвета са
церадним платнпм и
најлпнпм и трскпм

кпм

1

4.

Набавка , плпча за
ппплпчаваое целпкупне
ппвршине кућица екп
плпчама
Уградоа, ппплпчаваое
целпкупне ппвршине
кућица екп плпчама
Набавка и уградоа
бехатпна иза кућица за
прпдају хране
Нивелација (демпнтажа
и мпнтажа) пптпнулпг
бехатпна
Уградоа впдпвпдне и
канализаципне мреже у
мпнтираним кућицама
Опремаое кућица
судпперама, славинама
и бпјлерчићима
Израда тушева и
ппстављаое плпцица

Кпм

16

кпм

1

М2

30

М2

30

Пау
шал

2

кпм

2

М2

19

5

6.

7.

8.

9

10.

УКУПНО:

Датум:

М.П.

Пптпис ппнуђача

