
Република Србија 
ДОМ  ЗА  СМЕШТАЈ  ОДРАСЛИХ  ЛИЦА    КУЛИНА 
ПИБ:  100313224 ,      МАТИЧНИ  БРОЈ:  07106815 
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www.кulina.org.rs     domkulina@gmail.com 

 

 Број:     02 – 3291 /2 

Датум:  19.11.2020.године 

 
На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 91/19) и Правилником о набавкама број 02-2866/2, од 12.10.2020. године и Одлуке 
директора  ''Дома за смештај одраслих лица у Кулини'' о спровођењу набавке број 02-3291, 
од 18.11.2020. године, достављамо: 

 
П О З И В 

за достављање понуда 
 

Позивамо вас да доставите понуду за радова на санацији парног котла '' Podvis PGU-800''која је 
планиране у Плану набавки установе под редним бројем 0012, а у складу са спецификацијом која се 
налази у прилогу овог позива. 
Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све 
податке у обрасцу.  

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

радова на санацији парног котла '' Podvis PGU-800''број ______ 
 

Понуђач:___________________________________________________________________________________________________________ 

Текући рачун:  ____________________________________________ ,      ПИБ:  ___________________________________________ 

МБ:  _____________________________, Адреса: ________________________________________________________________________ 

Е.маил: _________________________________________________, Телефон/Факс:  _____________________________________ ,  

Контакт особа: ________________________________________ 
 

У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом изјављујемо да смо 
спремни да извршимо набавку по следећим ценама и осталим условима: 

 

Артикал 
Укупна цена без 

ПДВ 
Укупна цена са 

ПДВ 
- Uklanjanje zavarenih spojeva do nivoa cevnih 
ploča; 
- Odstranjivanje starih cevi iz cevnih ploča; 
- Ispitivanje mostića na cevnim pločama 
metodama IBR (penetranti) bez razaranja; 
- Ubacivanje novih bešavnih cevi u kvalitetu 
(Č1214) P235G1TH; 
- Zavarivanje cevi za cevne ploče; 
- Ispitivanje zavarenih spojeva PT metodom bez 
razaranjja sa izdavanjem izveštaja; 
- Ispitivanje hladnim vodenim pritiskom. 
- Mehaničko čišćenje cevi. 
- Puštanje u rad. 

  

 
 



 
Рок плаћања је до 45 дана,   од   дана испоруке и  пријема регистроване фактуре,   на   основу   
документа   који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара и регистрација 
фактуре.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Рок извршења обавезе до 5 дана од дана потписивања Уговора. Понуђач ће обавезу извршити у 
року од ______  дана. 
Гарантни период минимум 36месеци, понуђач даје гаранцију од ________________ месеци. 

 
ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА 

 
Понуђач изјављује да у свему испуњава све законске услове за испоруку/ извршење/ пружање 
добра/ услуге/ радове   и  обавезује да изврши у свему према важећим законским прописима и 
сноси сву одговорност  за  добро извршење уговорене обавезе. 
 

Датум:_______________год.                                                        За Понуђача 
М.П.                                                                                          
______________________           

* Понуђач је у обавези да дате изјаве попуни, потпише и овери печатом. 
 
Место испоруке,  –  магацин наручиоца: Дом за смештај одраслих лица Кулина'',18214 Кулина. 
Изабрани понуђач је у обавези да изврши истовар и унос добара у магацински простор Наручиоца. 

Приликом испоруке добара, добављач је у обавези да за сва испоручена добра достави 
Наручиоцу и произвођачку декларацију (потписану и оверену печатом произвођача), која садржи 
све податке потребне за уредан пријем добара (назив и врсту добра, рок употребе добра и сл.).  

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријум најниже цене.  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,  као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок од дана потписивања уговора. 
 У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 

Изабрани понуђач је у обавези као средство финасијског обезбеђења достави бланко   сопствену   
меницу за добро извршење уговора и гарантни период, приликом потписивања Уговора. Меница 
мора   бити   евидентирана   у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 3% од 
вредности уговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења 
менице је 60 (шездесет) дана дужи од истека уговорног рока. Поднета меница не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну  надлежност  за  
решавање  спорова.   

Наручилац ће уновчити  меницу дату уз понуду уколико:  понуђач  коме  је  додељен уговор  
не испуни своје уговорене обавезе  у складу са захтевима из конкурсне документације. 

     
Понуде са назнаком '' Понуда за –санацију парног котла '' Podvis PGU-800''  '' доставити до 23.11.2020. 

године до 11,00 часова, када ће бити извршено отварање понуда, у затвореном или отвореном облику на 
адресу: '' '' Дом за смештај одраслих лица Кулина'', 18214 Кулина, или на факс 018/613-816 или на е-маил 
domkulina@gmail.com    

Одлука о избору понуђача ће бити донета у року не дужем од 3 дана. 
Уз понуду обавезно доставити контак телефоне и е-маил. 
Контакт и ближе информације: 018/613-822 или е-маил domkulina@gmail.com    
Лице за контакт: Небојша Милетић.  

 
 

_______________________________  
Потпис одговорног лица 


