Геронтолошки центар "Јеленац"
Алексинац
Број: 27
Датум: 23.01.2018.
Предмет: Позив за подношење понуда
Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац" Алексинац на основу
члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и
68/15) спроводи набавку радова "Непредвиђени радови на одржавању објекта –
чајна кухиња".
Позивате се да до 25.01.2018. године до 12 часова доставите вашу понуду на један
од следећих начина:
1. Путем мејла на адресу: javne.nabavke@gcjelenac.com;
2. Преко поште на адресу: Установа социјалне заштите Геронтолошки центар
"Јеленац", ул. Момчила Поповића бр. 156, 18220 Алексинац, у затвореној коверти са
напоменом: НАБАВКА РАДОВА – НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ
ОБЈЕКТА – ЧАЈНА КУХИЊА - НЕ ОТВАРАТИ;
3. Лично, на адресу: Установа социјалне заштите Геронтолошки центар "Јеленац",
ул. Момчила Поповића бр. 156 у затвореној коверти са напоменом: НАБАВКА
НАБАВКА РАДОВА – НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА –
ЧАЈНА КУХИЊА – НЕ ОТВАРАТИ.
Критеријум за оцену понуда је „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више
понуда имају исту најниже понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда
оног понуђача који је понудио краћи рок за извршење радова.
Потребно је да попуните, потпишете и печатирате искључиво образац понуде.
Неће се уважавати понуде упућене на сопственим обрасцима понуде.
Особа за контакт: Милан Матејић - службеник за јавне набавке
мејл: javne.nabavke@gcjelenac.com

1

ПОНУДА
Понуда број: ________________ од __________ за набавку радова „Непредвиђени
радови на одржавању објекта – чајна кухиња“.
Назив понуђача:
Седиште:
Улица и број:
Матични број:
ПИБ:
Број рачуна и банка:
Особа за контакт и телефон:
Мејл:
Име лица за потписивање
функција

уговора,

ПРЕДМЕР РАДОВА
Набавком су обухваћени радови на замени и доградњи канализационе и водоводне
инсталације за чајну кухињу на спрати РЈ Алексинац. Радови би обухватали следеће:
померање судопере и одвезивање од постојеће водоводне и канализационе
инсталације, пробијање армиране плоче на 2 места ради постављања нове водо и
канализационе инсталације, пробијање бетонско армиране носаче – греде на више
места ради пролаза цеви, штемовање зида ради сакривања канализационе
инсталације, пробијање темеља ради спајања на вод главне канализације,
постављање нове водо и канализационе инсталације у канцеларији радног
терапеута. Сва оштећења електро, сигналне, водоводно,
топлотне и друге
инсталације оспособити на терет извођача радова.
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Р.
бр.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Опис радова
Скидање висећих
делова и померање
судопера
Одвезивање од
постојеће
водоводне и
канализационе
инсталације
Пробијање
армиране плоче
дебљине 35cm за
пролаз
канализационе и
водоводне цеви
Пробијање носећих
греда – носача.
Носачи су дебљине
35cm и армирани.
Отвори су за
канализационе и
водоводне цеви
Пробијање темеља
ради излаза
канализационе цеви
Штемовање зидова
ради укопавања
канализационих
цеви. У цену
урачунати крпљење
насталих пукотина,
глетовање и
кречење
Постављање нових
канализационих
цеви са свим
потребним
фазонским
комадима ради пада
и пролаза кроз
начињене отворе.
Цеви су промера fi
50mm. У цену
урачунати рад и
материјал
Постављање ППР
цеви fi 25 mm за
довод хладне и

Јед. мере

Количина

Комплет

1

Комплет

1

Комад

2

Комад

4

Комад

2

Метар

15

Метар

25

Метар

15

Цена по
јед. мере
без пдв-а

Напомена
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9.

10.

11.

12.

13.
14.

топле воде. У цену
урачунати рад и
материјал
Проба водоводне и
канализационе
инсталације
По испитивању
инсталације
вратити висеће
делове и судоперу
Постављање ригипс
плоча ради
скривања где су
видљиве цеви у
делу трпезарије.
Направити тунел
димензије 20x30
x700cm. У цену
урачунати рад и
материјал
На места
оштећених
керамичких
плочица поставити
нове у истом
дизајну
Глетовање
оштећених зидова
Кречење
оштећених зидова

Паушално

/

Комплет

1

Паушално

/

m²

1

Паушално

/

Паушално

/

Укупна цена у РСД без ПДВ-а:
ПДВ ____%
Укупна цена у РСД са ПДВ-ом:

ВАЖНОСТ
ПОНУДЕ:
РОК ЗА
ПЛАЋАЊЕ:
РОК
ИЗВРШЕЊА
РАДОВА:

________(словима:_________________________________) дана
од дана отварања понуда (не краће од 30 дана).
8 (осам) дана од дана службеног пријема рачуна
_______ (словима: ____________________________) дана од
дана закључења уговора
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КРИТЕРИЈУМ
ЗА ИЗБОР
ПОНУДЕ:
НАЧИН
ПЛАЋАЊА:

најнижа понуђена цена
вирмански, на рачун понуђача

НАПОМЕНА: Послата понуда треба да обухвати све трошкове везане за
извршење предметних радова.
Место и датум:
_______________________

Oвлашћено лице
МП

________________________
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