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О Б Р А З А Ц П О Н У Д Е 

 

Радови на замени столарије за потребе Економског факултета (врата на главном 
улазу Факултета) 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

Мејл адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 
Ред. 

бр. Опис 

 

Јединица 

мере 

 

Количина 

 

Цена 

 

Укупна вредност 

без ПДВ-а 

(цена*количина) 

 

1. 
Пажљива демонтажа постојеће 

металне столарије са одвозом на 

депонију до 15 км даљине. 

 

   

 

2. 
Дим. 212/347цм (Скица 1) Ком 1   

 

3. 
Дим. 212/347 цм (Скица 2) Ком 2   

 

4. 
Израда и монтажа са 

претходном демонтажом 

улазних врата и портала, подела 

по датим шемама. Врата и 

портале (Скице 1-2) израдити од 

АЛУ профила минималне 

ширине рама 70мм са термо 

прекидом и остаклити  

стаклопакетом 4+12+4 Stopsol, у 

тамно сивој боји, 

пластифицирано. Оков 

висококвалитетан, типа Sigenija, 

Roto, Winkahaus, Maco, G-U, 

Guardian или одговарајући. 

Врата треба да поседују 

рукохвате са унутрашње и 

спољашње стране и повратне 

механизме за затварање. Уз 

понуду приложити узорке АЛУ 

профила на основу којих ће се 

утврдити карактеристике 

наведене у спецификацији, као 

и важеће атесте акредитоване 

лабораторије за звучну и 

топлотну изолацију. Атест треба 

да гласи на име извођача 

 

   



радова, произвођача или члана 

заједничке понуде. 

 

5. 

 

Дим. 212/347 цм (Скица 1)- 

4+12+4 Stopsol 

Ком 1   

 

6. 
Дим. 212/347 цм (Скица 2)- 

4+12+4 Stopsol 

Ком 2   

УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА БЕЗ ПДВ-А (1-6)  

ПДВ  

УКУПНА ВРЕДНОСТ У ДИНАРИМА СА ПДВ-ОМ  

 

Приликом попуњавања понуде, цене треба дати заокружено на две децимале. 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно 

попуни, а место исправке парафира и овери печатом.  

Пре израде прозора све мере проверити на лицу места. Минимални гарантни рок на 

профиле је 15 година. 

 

Рок завршетка радова: ______ дана од дана увођења у посао (макс. 30 дана) 

 

Услови плаћања ( не дуже од 45 дана)  

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  

 Рок важења понуде:  ______ дана од дана отварања понуда (најмање 30 дана) 

 

Гаранција на изведене радове _______ године, а за профиле ________ година (мин. 15). 

 

 У вези предмета извршења набавке можете контактирати Предрага 

Стојадиновића, контакт телефон 018/528-608 или мејл javne.nabavke@eknfak.ni.ac.rs. 

Изабрани понуђач се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе број 

поступка набавке под којим је иста заведена код Наручиоца -  Н 08/2020. 

 

 

               Датум                                                                                    Понуђач  

   . 2020. год.                 
М.П.          ________________________                               

 


