Културни центар „Руменка“, Руменка,
Ослобођења бр. 26, Руменка
Број: 224/2021
Дана: 29.04.2021. године
ПРЕДМЕТ: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Молимо Вас да нам упутите понуду за набавку радови број 22/21 - Текуће поправке
и одржавање зграда и објеката
Понуду упутити на бази следећих елемената:
Редни
број
1.

2.

Врста радова
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
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

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

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

5.

Санација влаге и глетовање са завршним кречењем зидова у
просторији
уметничке
радионице
белом
унутрашњом
дисперзионом бојом; покривање намештаја и осталог
мобилијара

6.

Лепљење украсне самолепљиве тапете у просторији уметничке
радионице у висини 1 дужине 18 метара, расх тапете шифре
882407

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

8.

Затварање отвореног дела оставе у висини степеника ОСБ
плочама дебљине 15 мм, 1.22*44

Јединица
мере

Количина

m2

40

m

15

m

20

ком

2

m2

80

m

7

m2

9

m2

54
чл
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Понуду упутити у свему према захтевима Наручиоца исказаним у овом позиву.
Рок за упућивање понуде: 06. мaja 2021. године (четвртак) до 1200 часова.
Понуду
доставити
путем
електронске
поште
на
следећи
мејл:
kulturnicentarrumenka@gmail.com или непосредно, односно путем поште на адресу:
Ослобођења бр. 26, 21201 Руменка
Прилог:
1. Образац понуде
2. Модел уговора
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