
Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ):  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача  
(e-mail):  

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора:  

Датум:  

 

        
Културни центар „Руменка“, Руменка, 

Ослобођења бр. 26, Руменка 
 

 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 

 

 
 Упућујемо вам понуду за набавку радова број 22/21 – Текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката у свему према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у 

прилогу достављамо. 
 

 

Ред. 

бр. Врста радова Јединица 

мере Количина Јед. цена 

без ПДВ-a 

Јед. цена 

са ПДВ-

ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 
1. Замена струјних и мрежних 

инсталација у зидовима доњег 

спрата (просторије за уметничке 

радионица) колаксијалним 

кабловима дужинне са 

изолационим каналицама 14 м, 

постављање четири двострука 

прекидача са заједничким 

терминалом и уградња четири 

ЕОН наизменична прекидача 10А 

беле боје 
 

 

m2 
 

40 
    

2. Реконструкција мреже са 

бушењем зидова, монтажом 

каналица, заменом мрежних и 

струјних инсталација у 

плафонском зиду велике сале 

колаксијалним кабловима 

дужинне 42 м са изолационим 

каналицама, постављање осам 

двоструких прекидача са 

заједничким терминалом и 

уградња шест ЕОН наизменичних 

прекидача 10А беле боје 

 

m 
 

15 
    



3. Демонтажа и постављање 

колаксијалног мрежног кабла у 

зидовима и каналицама  у 

плафону  великој сали дужине 

34м, изоплационе каналице 

дужине 42 м, постављање каблова 

за електроакустику исте дужине 
 

m 20     

4. Израда отвора димензија 60*60 на 

бини и у канцеларији Наручиоца 

(на плафону) ради системске 

дератизације објекта и затварање  

ОСБ плочама дебљине 15 мм, 

1.22*44 са системом металне браве 

65/40/9 ЦИЛ либеро 
 

 

ком 
 

2 
    

5. Санација влаге и глетовање са 

завршним кречењем зидова у 

просторији уметничке радионице 

белом унутрашњом дисперзионом 

бојом; покривање намештаја и 

осталог мобилијара 
 

 

m2 
 

80 
    

6. Лепљење украсне самолепљиве 

тапете у просторији уметничке 

радионице у висини 1 дужине 18 

метара, расх тапете  шифре 882407  
 

m 7     

7. Набавка и монтаже стаклене 

преграде са алуминијумском 

конструкцијом у боји елоксираног 

алуминијума профила 6 м са 

ламинираним стаклом дебљине 

8мм у канцеларији. Висина и 

дужина преградног зида су  3,5 са 

2,5 м са клизним механизмом и 

одроварајућа четири носача 

стакла 
 

 

m2 
 

9 
    

8. Затварање отвореног дела оставе у 

висини степеника ОСБ плочама 

дебљине 15 мм,  1.22*44  
 

 

m2 

 

54 
чл 

    

 УКУПНО  

 
  

 

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ _________________ динара без ПДВ-а 
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ _________________ динара са ПДВ-ом 
 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања понуда). 
 

Рок за извршење радова: ____ дана од дана пријема сваког појединачног радног налога, потписаног од 

стране овлашћеног лица Наручиоца (не дужи од 10 дана од дана пријема наведеног налога). 
 

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за извршене радове, потписане од стране 

овлашћеног лица Наручиоца. 
 
У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се упозна и сагласи понуђач.  
Понуђач не мора у фази подношења понуде да попуњава, оверава и потписује модел уговора. 
 

 



Понуђач је са садржином модела уговора: 
 

1. Сагласан   2. Није сагласан 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

1. Понуђач је у систему ПДВ-а       2. Понуђач није у систему ПДВ-а 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

 

 

М.П.                          _____________________________ 
                                                                   Потпис овлашћеног лица 


