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Јавно предузеће 
„Зеленило - Сокобања“ 
Војислава Илића бр. 2  
Број: 02-15/2-2021 
Датум: 05.04.2021. година 
Сокобања 
 
Број Н 9/2021 

ПРЕДМЕТ: Позив за прикупљање понуда у поступку набавке добра – Столарија за пословни простор, 
за потребе Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања. 

Молимо Вас да нам у поступку набавке добра, доставите понуду у складу са техничком 
спецификацијом, најкасније до 12.04.2021. године до 14h. 

 
Радови се односе на демонтажу старих дотрајалих прозора новим на делу објекта Општина 2 
(пословне просторије које користи Наручилац) у ул. Војислава Илића 2 у Сокобањи. 
 
Постојеће стање: постојећи прозори су дрвени једноструки устакљени термопан стаклом. 
Постављени пре тридесетак година, дотрајали и потребно их је заменити. Демонтирани прозори се 
односе испред пословног објекта на место које за то одреди инвеститор и складиште се слагањем. 
Ново стање: Аламинијумска столарија, у боји антрацит, у свему према шеми столарије. 
Прозори се постављају на средини зида и шпалетне са спољашње стране комплетно обрађују у 
складу са постојећом фасадом. Са унутрашње стране обрада шпалетни подразумева завршну обраду 
глетовање и бојење полудисперзивном бојом у тону зидова. Симс се опшива лимом у истој боји као 
столарија. 

Р.Бр ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Ј.М. КОЛ. 

1. Демонтажа дрвених прозора, сол банака и 
одвоз и ускладиштење  

- 295*135 цм 

- 95*260 цм 

 

 
 

ком 5 
1 
 

2. Набавка и уградња  прозора од алуминијумских 
профила, у антацит боји, са термопрекидом. У 
свему према шеми столарије, планиране на 
објекту. Прозори застакљени двоструким 
нискоемисионим стаклом са испуном од аргона. 
Коефицијент пролаза топлоте  Uf < 1.5 W/m2K. 

- 295*135 цм 

- 95*260 цм 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком 

5 
1 
 

3. Обрада шпалетни, обрачун по  метру дужном   м 50,10 

 
Понуду можете доставити:  
- на адресу Јавно предузеће „Зеленило - Сокобања“ Сокобања, ул. Војислава Илића бр. 2, или 
- Email-oм: zelenilosokobanja@gmail.com 
 
Понуђач је дужан да попуни и достави следеће обрасце:  
- Образац понуде и  
- Општи подаци о понуђачу. 
 

Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће бити разматрана.  
 

mailto:zelenilosokobanja@gmail.com
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Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику или електронском формату 
(скенирани попуњени обрасци достављени електронском поштом) и она мора бити попуњена и 
оверена потписом овлашћеног лица понуђача. 
 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и спецификацијом добра и иста 
мора бити потписана.  
 

Понуда мора бити јасна, недвосмислена, сачињена на српском језику, читко откуцана или попуњена.  
 

У понуди мора да се наведе укупна понуђена цена за набавку добра, са трошковима испоруке на 
адресу Наручиоца и уградњом, у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 
 

Уговорена укупна цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора. 
 

Понуђач је дужан да испоручи и угради тражена добра у свему у складу са спецификацијом, 
позитивно-правним прописима који регулишу област из које је предмет набавке, подзаконским 
актима, усвојеним стандардима и техничким прописима. 
Надзор над радовима на уградњи добра  обезбедиће Наручилац. 
 

Рок извођења радова _____ (не дужи од 30) календарских дана од од дана увођења извођача у 
посао. 
 

Начин плаћања: Плаћање ће се извршити авансно највише до 30%  понуђене цене без ПДВ, остатак 
по испостављању рачуна и достављању менице за отклањање недостатака у гарантном року. Рок за 
плаћање не дужи од 45 дана. 
У цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке, 
укључујући  доставу и уградњу.   
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 

Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума „цена“.  
У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 
краћи рок извођења радова. 
 

Са изабраним понуђачем Наручилац ће закључити уговор. 
 
Контакт особа: Славиша Јовић (018/833 068) 
 
 
 
 
                                                                                            Лице које спроводи поступак набавке 
                       
                                                                                                Марија Стевановић Вељковић с.р. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Н 9/2021 

Р.Бр ОПИС ПОЗИЦИЈЕ Ј.М. КОЛ. Ј.Ц. УКУПНО 

1. Демонтажа дрвених прозора, сол 
банака и одвоз и ускладиштење  

- 295*135 цм 

- 95*260 цм 

 

 
 

ком 5 
1 
 

 
 

 
 

2. Набавка и уградња  прозора од 
алуминијумских профила, у 
антацит боји, са термопрекидом. 
У свему према шеми столарије, 
планиране на објекту. Прозори 
застакљени двоструким 
нискоемисионим стаклом са 
испуном од аргона. Коефицијент 
пролаза топлоте  Uf < 1.5 W/m2K. 

- 295*135 цм 

- 95*260 цм 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком 
5 
1 
   

3. Обрада шпалетни, обрачун по  
метру дужном   

м 50,10   

 УКУПНО:  

 ПДВ-20%:  

 УКУПНО СА ПДВ-ом:  

 
Овом понудом нудимо да у складу са захтевима из спецификације извршимо набавку добара –
Столарије за пословни простор, за потребе Јавног предузећа „Зеленило - Сокобања“ Сокобања. 
 

Цена у понуди дата је са свим урачунатим трошковима. 
 

Рок извођења радова ___ календарских дана, (не дуже од 30), од  дана увођења извођача у посао. 
 
ЦЕНА: 
без ПДВ-а, са свим урачунатим трошковима: __________________________ динара.  
 
Износ ПДВ-а: стопа___% __________________________ динара. 
 
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ-ом:__________________________динара. 
 
 
Плаћање (рок и начин):  
Аванс у износу од _______ динара плаћа се по испостављеној овереној  авансној ситуацији  (највише 
до 30%  понуђене цене без ПДВ).  
 
Преостали износ од ____________ динара без ПДВ плаћа се у року не дужи од 45 дана од дана по 
испостављању рачуна и достављању менице за отклањање недостатака у гарантном року.  
 
Важење понуде је __________ дана.     
Број понуде:   
Датум:                                                              Потпис понуђача 
Место:                                                           __________________ 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача  

Адреса понуђача  

Матични број  

Порески идентификациони број 
(ПИБ) 

 

Шифра делатности  

Име особе за контакт  

E-mail адреса  

Телефон  

Број текућег рачуна и назив банке  

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 

 
 

           Датум                                                                                                                    Понуђач 
 
 
    ________________________                                                                          _________________________ 
                      


