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На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019) и налога 

одговорног лица број 01-1301 од 09.07.2020.године, достављамо: 

 

 

 
 

П О З И В 
за достављање понуда 

 

 

Позивамо вас да доставите понуду за набавку радова –Реновирање тоалета, Планиране 

у Плану набавки за 2020., а у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог 

позива. 

 

Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно 

попунити све податке у обрасцу. 

 

Рок извршења радова: 30 радних дана од дана увођења у посао.  Са најповољнијим 

понуђачем. који понуди најнижу укупну цену без ПДВ-а склопиће се уговор одмах након 

оцене понуда. 

 

Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року од 45 дана од дана 

испостављања фактуре и уношења исте у ЦРФ.  

 

 Рок за достављање понуда: 13.7.2020. године до 13:00 часова. 

 

 Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил 

адресу:sekretar@talenti.edu.rs или лично/путем поште на адресу: Школа за музичке таленте, 

Милице Ценић бб, Ћуприја. Особа за контакт: Мирјана Паунковић, 069/611725. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИК 



 

 

Понуђач:_________________________ 

Текући рачун:  ____________________ 
ПИБ:  ____________________________ 

МБ:  _____________________________ 
Адреса: __________________________ 

Е.маил: __________________________ 
Телефон/Факс:  ___________________ 
Контакт особа: ____________________ 

 
 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

__________________________________ 
број ______ 

 
У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом 

изјављујемо да смо спремни да извршимо набавку по следећим ценама и осталим условима: 

 

Врста радова 

Јединица 

мере 

 

 

количина 
Јединична 

цена без 

ПДВ (по 

комаду) 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом ( 

по 

комаду) 

 

Укупно 

без 

ПДВ-а 

Укупно 

са ПДВ-

а 

Демонтажа и 

уклањање 

постојећих 

санитарија у 8 

тоалета 

паушал 

1     

Демонтажа 

водоводне 

инасталације  са 

чепирањем и 

привременим 

затварањем дела 

мреже који се мења 

у 8 тоалета 

паушал 

1     

Уградња нове 

водоводне 

иснталације од ППР 

цеви са потребним 

фитингом и 

вентилима Ф20 

комад 

60     

Уградња нове 

водоводне 

иснталације од ППР 

цеви са потребним 

фитингом и 

вентилима Ф25 

комад 

10     

Уградња изолације 

за унутрашњу 

мрежу Ф22*6м 

комад 

60     

Уградња изолације комад 10     



за унутрашњу 

мрежу Ф28*6м 

Ситне преправке на 

канализационој 

мрежи 

паушал 

1     

Електроинсталација 

за бојлере са свим 

материјалом 

(каблови) 

комад 

3     

Електроинсталација 

за лед светиљке са 

лед светиљкама 

комад 

8     

Замена шухоа и 

прекидача 
комада 

12     

Припремни радови 

(равњање зидова, 

премаз подлоге,…) 

паушал 

1     

Уградња зидних 

плочица са 

материјалом 

(лепак, фуг маса, 

угаоне лајсне, 

плочице по избору 

наручиоца) 

м2 

78     

Уградња подних 

плочица са 

материјалом 

(лепак, фуг маса, 

угаоне лајсне, 

плочице по избору 

наручиоца) 

м2 

20     

Уградња вц шоље, 

моноблок, са свим 

потребним 

материјалом за 

изградњу 

ком 

10     

Уградња лавабоа, 

керамички 55*48 

са потребним 

материјалом за 

уградњу и сифоном 

ком 

8     

Уградња батерије 

једноручне за 

топлу и хладну 

воду 

ком 

8     

ЕК вентили ½-3/8 – 

за трчећа места са 

санитарним 

чворовима 

ком 

24     

Уградња зидног 

писоара са 

потребним 

материјалом и 

сифоном 

ком 

4     

Вентил за писоар, 

сензорни или ручни 
ком 

4     



Уградња бојлера од 

30л, са 

материјалом за 

уградњу 

ком 

2     

Уградња зидног 

огледала 50цм 
ком 

8     

Електрични  

феномат за сушење 

руку са уградњом 

ком 

3     

Држач за течни 

сапун- хромирани 

са уградњом 

ком 

8     

Држач роло 

папира- хромирани 

са уградњом 

ком 

10     

Држач папирнатих 

убруса са уградњом 
ком 

10     

Молерска обрада 

плафона у 

купатилу 

паушал 

1     

Измештање грејних 

тела са преправком 

и прерадом грејне 

мреже 

ком 

3     

Пражњење мреже, 

пуњење и 

орачивање  

паушал 

1     

       

УКУПНО /  / /   

 

 
Рок извршења радова: ___________ дана од дана захтева наручиоца.  

 

Услови плаћања: по фактури, у року од ___________ дана од дана испоруке. 

 

 
 
 

М. П.        ____________________  
Потпис одговорног лица 


