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ПУ „Наша радост“ Смедерево 

Војводе Мишића 4 

Број: 2008/15 

Датум: 01.09.2015. године 

 

 

Позив за прикупљање писмених понуда у поступку јавне набавке наруџбеницом: 

 

ИЗРАДА И УГРАДЊА ЧЕТИРИ ПВЦ ПРОЗОРА 

 

  Адреса објекта на коме је потребно извршити уградњу ПВЦ прозора: Јанка Јанковића б.б. 

 Контакт особа за обилазак локације и узимање радних мера: Дарко Миленковић, техничко лице; 

телефонски број: +381646577415. 

  Рок за подношење понуда је до 04.09.2015. године до 12
00 

часова, без обзира на начин доставе, 

на адресу наручиоца, ПУ „Наша радост“, Војводе Мишића 4, 11300  Смедерево. 

  Понуде се достављају непосредно или препорученом пошиљком на наведену адресу наручиоца, 

са назнаком „Понуда за јавну набавку наруџбеницом, бр. 17/15 – „ИЗРАДА И УГРАДЊА 

ЧЕТИРИ ПВЦ ПРОЗОРА - НЕ ОТВАРАТИ!“ На полеђини коверте назначити: назив понуђача, 

адресу, телефон и особу за контакт. 

 Понуду је могуће доставити и путем факса на број 026 646 606. 

 Понуду је могуће доставити и електронским путем, скенирану, на адресу sjnpu@yahoo.com. 

   Изабрани понуђач биће у законском року обавештен писменим путем. 

   Неблаговремене понуде неће се разматрати, већ ће се неотворене вратити пошилјаоцу са 

назнаком неблаговремена понуда. 

 

Упутство понуђачу за сачињавање понуде: 

 

Предмет позива: 

Набавка добара – Израда и уградња четири ПВЦ прозора. 

Израда понуде: 

Понуђач треба да достави понуду у писменом облику непосредно, путем поште, електронске 

поште или факсом. 

Рок испоруке и уградњe: 

Оквирни датум испоруке добара и уградње је до 10.09.2015. године. 

Цена: 

Цена треба да буде изражена у  динарима, без ПДВ и са ПДВ. 

Критеријум за оцену понуда: 

Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга донеће се у складу са чланом 52. Закона, 

применом критеријума најнижа понуђена цена. 

Гаранција: 

Добављач је дужан да обезбеди важећу гаранцију у трајању од најмање две године и да 

недвосмислено наведе шта не подлеже гаранцији. 

Рекламација: 

У случају записником утврђених недостатака, понуђач мора исте отклонити у року од 3 (три) 

дана од дана пријема записника о рекламацији. 
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Важење понуде: 

Рок важења понуде је минимално 30 дана, односно до завршетка испоруке и уградње. 

Рок за доношење одлуке: 

Наручилац ће донети одлуку у року oд 3 (три) дана од дана отварања понуда. 

 

 

 

Техничка спецификација добара са обрасцем структуре цене: 

 

Редни 

број 

Опис позиције Јединица 

мере 

Количина Цена 

јединице 

мере без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1.  ПВЦ прозор. 

Димензије: 57x325 cm 

 

ОПИС: Троделни 

прозор. Један део је 

фиксиран и не отвара 

се. Други део прозора 

се отвара на кип. Трећи 

део прозора се отвара 

потпуно. 

Петокоморни ПВЦ 

профил, ширина штока 

70 mm, стакло 4+16+4, 

механизам за 

отварање/затварање 

прозора. 

Анкерисање позиција у 

зид. 

Све шупљине попунити 

пур пеном. 

Обрада шпалетни није 

предмет набавке. 

Ком 4 

 

 

 

 

   

УКУПНО:   

 

 

Заинтересовани понуђач је дужан да изврши обилазак локације и непосредно провери и утврди 

димензије прозора, без обзира на достављену спецификацију, а ради отклањања и најмање 

могућности да дође до евентуалне грешке у димензијама. 

 

 

Лице за контакт је Саша Ивковић, службеник за јавне набавке. 

Број телефона: 026 4622 158 
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ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 

 

           

 За јавну набавку добара: ИЗРАДА И УГРАДЊА ЧЕТИРИ ПВЦ ПРОЗОРА 

 

 На позив за прикупљање писмених понуда у поступку јавне набавке наруџбеницом, 

дајемо понуду, са свим припадајућим трошковима: 

 

 

      Укупна цена: ______________________________ 

                                                   (без пореза) 

 

(словима:  ____________________________________________________________________) 

 

      Укупна цена: ______________________________ 

                                                   (са порезом) 

 

(словима:  ____________________________________________________________________)                            

  

 

    

 Услови плаћања: 

             Одложено на ____ календарских дана (максимално 45 дана) од дана завршетка уградње. 

 

 Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда): _____ 

дана. 

 

 Рок за комплетну испоруку и уградњу врата од дана пријема наруџбенице: _____ дана. 

 

 

 

 
    
     За понуђача: 

 

 Назив/седиште:               _______________________________________ 

 Адреса:                _______________________________________ 

               Име и презиме/позиција потписника:     _______________________________________ 

               Ауторизовани потпис  и печат:                 _______________________________________ 

               Контакт телефон/факс:       _______________________________________ 

               Датум подношења понуде:                   _______________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

 


