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ПРЕДМЕТ: Позив за понуду за санацију унутрашње расвете у Гимназији „Вељко Петровић“
Сомбор, а која обухвата инсталацију недостајућих разводних ормана у објекту, „антипаник“
расвете, опште расвете у ходницима и на степеништима на свим етажама, као и инсталацију
опреме у појединим просторима у приземљу и на спрату- фаза 2.
Позивамо вас да нам до 13. 08. 2021. године до 12:00 часова, доставите понуду за санацију унутрашње
расвете у Гимназији „Вељко Петровић“.
Понуда треба да обухвати следеће услуге:
- Демонтажу дела електроенергетских инсталација у предметним просторијама, обележавање
проводника, предају демонтиране опреме инвеститору, као и искључење свих напајања;
- Електроенергетску инсталацију разводног ормана;
- Испорука, монтажа и повезивање електроенергетске опреме;
- Електрична мерења и испитивања и израда извештаја о испитивању електричних инсталација.
- Пратеће радове прилагођавања инсталације у складу са условима које постојећи објекат
налаже.
Све у складу са предмер радова и материјала електричних инсталација који се налази у прилогу овог
позива.
Цена валута понуде: јединичне и збирне цене са укљученим свим трошковима исказати у РСД у
Обрасцу понуде (прилог број 2) без обрачунатог ПДВ-а. На цену додати ПДВ и посебно га исказати.
Све цене које понуђач достави су фиксне и нису подложне промени у току периода извршења
уговора.
Понуда треба да буде изражена без авансног плаћања.
Критеријум за избор добављача је најнижа цена.
Оверену и потписану понуду са траженом документацијом у затвореној коверти послати поштом или
доставити лично у школу до истека назначеног рока.
Закаснеле понуде неће се узимати у обзир.
Сомбор, 3.08.2021. године.

Општи подаци о понуђачу (прилог број 1)
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):
Име и презиме особе за контакт:
Адреса електронске поште понуђача (e-mail):
Телефон:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора:

Спецификација услуга - Образац понуде (прилог број 2)
За санацију унутрашње расвете у Гимназији „Вељко Петровић“ Сомбор - фаза 2.
ПОНУДА БРОЈ __________ ОД ____________ ГОДИНЕ
Р.
бр.

1.

2.

3.

4.

5.

Назив услуге

Јединица
мере

Количина

Цена по
јединици мере

Демонтажа дела
електроенергетских
инсталација
Електроенергетска
инсталација разводног
ормана
Испорука, монтажа и
повезивање
електроенергетске опреме
Електрична
мерења
и
испитивања
и
израда
извештаја о испитивању
електричних инсталација.
Пратећи радови
УКУПНО без ПДВ-а:
ПДВ:
УКУПНО са ПДВ-ом:

- Услови плаћања: до 45 дана од дана издавања фактуре.
- Рок важења понуде: ______ дана (не може бити краћи од 30 дана).
Место и датум: __________________ године.
Потпис овлашћеног лица: _______________________________
М.П.

Укупна вредност
без ПДВ-а

