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О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е 

Набавка услуге чишћења котлова (механички и електрични радови на котлу) 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

Мејл адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Партија 1: Механички радови на котлу 

Редни 

број 
Врста услуге 

Јед. мере 
Цена по 

јединици мере 

без ПДВ-а 

Цена по 

јединици мере 

са ПДВ-ом 

1. Хемијско прање димне стране 

котлова са комплетном 

неутрализацијом, заштитом од 

корозије, испирањем истих и 

конзервирање на крају сезоне са 

заменом дихтунга на чеоним 

вратима и свим ревизионим 

отворима. 

 

 

 

ком 

  

2. Демонтажа чеоних врата котла са 

зидањем прегорелог шамота, 

поправка анкера, наливање новог 

ватросталног бетона и монтирање 

истих на котлу. 

 

 

ком 

  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А (1-2)  

ПДВ  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ  

 

Услови плаћања:  

Контакт особа 

понуђача и телефон: 
 

Рок одазива за 

извршење услуге: 
_____ дана од дана издавања наруџбенице (не дуже од три дана) 

 У вези предмета извршења набавке можете контактирати Предрага Стојадиновића, 

контакт телефон 018/528-608 или мејл javne.nabavke@eknfak.ni.ac.rs. 

  

mailto:javne.nabavke@eknfak.ni.ac.rs


           Датум 

 

___________. 2020. год. 

 

 

              М.П. 

     Понуђач 

 

    ___________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 

 

 

Партија 2: Електрични радови на котлу 

 

Редни 

број 

 

Врста услуге 

 

Јединица 

мере 

 

 

 

Количина 

 

Цена по 

јединици 

мере без 

ПДВ-а 

 

Цена по 

јединици 

мере са 

ПДВ-ом 

Укупна 

понуђена 

цена без 

ПДВ-а 

(цена по 

јед. мере 

* кол.) 

1. Замена горионика 

(1 и 2) 

ком 
2 

   

2. Замена дизни  ком 4    

3. Замена електрода ком 4    

4. Замена грејног 

кабла 

ком 
1 

   

5. Замена црева 

30*1,5 мм Л-1300 

ком 
1 

   

6. Ремонт 

циркулационе 

пумпе 

ком  

1 

   

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А (1-6)  

ПДВ  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ  

 

Услови плаћања:  

Контакт особа 

понуђача и телефон: 
 

Рок одазива за 

извршење услуге: 
_____ дана од дана издавања наруџбенице (не дуже од три дана) 

 У вези предмета извршења набавке можете контактирати Предрага Стојадиновића, 

контакт телефон 018/528-608 или мејл javne.nabavke@eknfak.ni.ac.rs. 

 

  

           Датум 

 

___________. 2020. год. 

 

 

              М.П. 

     Понуђач 

 

    ___________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 

 

mailto:javne.nabavke@eknfak.ni.ac.rs

