Дел.бр. 39 – 135
Датум: 06.07.2018. године

На основу одредбе члана 39. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон) и члана 53 став 5 Правилника о
јавним набавкама Средње занатске школе (бр. 823/1 од 27.04.2017. године), Средња занатска
школа из Београда, доставља
П О З И В
за подношење понуда за набавку услуга
- Остале услуге и материјал за текуће одржавање објекта бр. 9У/18

I – Подаци о наручиоцу
1.

Назив наручиоца: Средња занатска школа

2.

Адреса: Вукасовићева 21 а, 11090 Београд.

3.

Врста наручиоца: Просвета.

II – Подаци о предмету набавке

1.

Врста поступка набавке: Набавка по чл. 39. ст. 2. Закона.

2.

Опис предмета набавке: Набавка услуга – Остале услуге и материјал за текуће
одржавање објекта;

3.

Набавка није обликована по партијама.

4.

Ознака и назив из Општег речника набавки:
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 50000000 – Услуге одржавања и поправки;
III – Начин и рок подношења понуде



Понуде доставити на:
е-mail: srednjazanatska@gmail.com или
на адресу: Средња занатска Школа, Вукасовићева 21а, 11090 Београд, Раковица
Рок за подношење понуда је до 10.07.2018. године до 12:00 часова. Благовременим
ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума
и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и
неће бити разматране.

IV – Рок и место извршења услуге, гарантни рок:
 Рок за извршење услуге: у року не дужем од 10 дана од дана позива
Наручиоца.
 Место извршења испоруке: седиште Наручиоца;
V - Рок и начин плаћања:
 У року од 30 (тридесет) дана од дана пријема исправног рачуна, на основу документа
који испоставља понуђач.
VI – Критеријум за доделу уговора/наруџбенице
 Најнижа понуђена цена.
 Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија
понуда биће изабрана жребањем („извлачењем из шешира“).
VII – Рок за доношење одлуке о додели уговора/наруџбенице
 У року не дужем од 10 (десет) дана од дана истека рока за подношење понуда.
VIII – Садржај понуде
Понуда мора да садржи:
 Подаци о понуђачу - Образац бр. I
 Опис предмета набавке - Образац бр. II
 Техничка спецификација - Образац бр. III
X – Контакт лице
 Јасмина Тадеин, дипл.правник
 Мејл: srednjazanatska@gmail.com
X – Обрасци
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I ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:
Седиште:
Улица и број:
Матични број:
ПИБ:
Текући рачун и назив
банке:
Контакт особа: име и
презиме, телефон, мејл:
Лице овлашћено за
потписивање уговора:

Место _____________
Датум _____________

Понуђач
М. П.

__________________
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II OПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Понуда бр. ________ од _____ 2018. године

Опис предмета набавке:

Остале услуге и материјал за текуће одржавање
објекта;

Укупна цена без ПДВ-а, у динарима
Укупна цена са ПДВ-ом, у динарима

Рок и начин плаћања:
Рок важења понуде:
- не може бити краћи од 30 дана

У року од 30 (тридесет) дана од дана пријема
исправног рачуна, на основу документа који
испоставља понуђач, а којим је потврђена
испорука добара.
30 дана од истека рока за подношење понуда

ћћћћ
Рок за извршење услуге (не дужи од
10 дана од дана усменог или писаног захтева
10 дана од дана усменог или писаног
овлашћеног лица наручиоца.
захтева овлашћеног лица наручиоца):
-Место извршења услуге:

Средња занатска школа, Вукасовићева 21 а,
11090 Београд.

Место _____________
Датум _____________

Понуђач
М. П.

__________________
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III ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Набавка услуга – Остале услуге и материјал за текуће одржавање објекта;
9У/18
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА УСЛУГЕ:
1. МОНТАЖА ГИПСАНИХ ПЛОЧА И МЕТАЛНИХ ПРОФИЛА СА ИЗОЛАЦИЈОМ И
ГЛЕТОВАЊЕМ,
2. МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА ВРАТА
3. МОЛЕРСКЕ УСЛУГЕ
ОПИС УСЛУГА:
Постављање подконструкције од металних профила CW 100*50 и UW профила.
Израда преградног зида 4 м, дужина зида 5,7 метара. Укупна квадратура 22,80 м2.
Постављање ригипс плоча дебљине 12,5 мм, дужине 5,7 метара и висине 1,2 метра. Укупна
квадратура 6,84 м2.
Постављање дрвених врата 90 цм у зиду са обрадом зида око врата.
Бандажирање састава ригипса, глетовање и кречење. Укупна квадратура за молерске радове
52,44 м2.
Понуду дати за комплетне услуге са материјалом.

Укупна цена без ПДВ-а (у динарима) - ________________
Укупна цена са ПДВ-ом (у динарима) - ________________

Понуђач гарантује квалитет извршених услуга у складу са важећим законским прописима.
Цена је фиксна и мора бити изражена у динарима, без ПДВ-a и са ПДВ-ом.

Место _____________
Датум _____________

Понуђач
М. П.

__________________
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