Република Србија
Основна школа ''Анта Богићевић''
Лозница
Јанка Веселиновића 6
датум: 03.08.2020.
деловодни број: 1032/20

Захтев за достављање понуде

Потребно је да нам доставите понуду за молерско- фарбарске радове у ОШ „ Анта
Богићевић“ из Лознице
Понуду дати према спецификацији радова.
ОБРАЗАЦ 2.
Р.б
1.

2.

3.

4.

Спецификација радова
Опис радова
Стругање старог слоја фасаде.
Састругане површине
импрегнирати грунд подлогом.
Набавка материјала
,бандажирање зидова лепком и
рабиц мрежом у два слоја.
Набавка материјала и глетовање
зидова глет масом за спољашње
радове.Зидове глетовати у два
слоја,изглетоване површине
пребрусити и премазати подлогом
.
Набавка материјала и бојење
зидова фасадном бојом у тону по
избору
Инвеститора.Зидове бојити два
пута.

Јед.мере Количина
m2

65

m2

65

m2

65

65
m2

Јед.цена
Без ПДВ-а

Укупно без
ПДВ-а

5.
6.

Монтажа и демонтажа фасадне
скеле.
Припрема старе дрвене столарије
,
Делимично стругање,гитовање
акрилним гитом.Изгитоване
површине пребрусити финим
брусним папиром,премазати
основном а потом и завршном
бојом.
дим.прозора 385x195
дим.прозора 260x140

m2

ком
ком

304

6
3

Укупна вредност радова без ПДВ-а
ПДВ
УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА СА ПДВ-ом

...........................................
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датум :
понуђач:

ОБРАЗАЦ 1.

ПОНУДА
Назив понуђача

...............................................................................................

Адреса понуђача

...............................................................................................

Матични број понуђача ...............................................................................................
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Име особе за контакт
Телефон

...............................................................................................
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...............................................................................................

Број рачуна понуђача ...............................................................................................
Број понуде

...............................................................................................

-Рок за извођење радова ...........................................................................................
-рок важења понуде(не краћи од 30 дана од дана отварања).................................
-рок плаћања
-гарантни рок

45 дана
..........................................................................................

Ваша понуда треба да обухвати:
Износ за тражене радове по ставкама које су дате у захтеву за достављање понуде.
Понуду изразите по ставкама без ПДВ-а и са ПДВ-ом
Понуде се отварају у уторак , 11. августа 2020. године.
Молим да Ваше понуде доставите школи најкасније до понедељка, .10.08.2020.год. и
то до 13.00 часова.
Понуде можете послати на адресу школе: Јанка Веселиновића 6, 15 300 Лозница, или
предати лично.
Рок за извршење радова је 45 дана.
директор:
______________
Весна Панић

