
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста поступка јавне набавке:

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или 

привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање инвалидних лица: 

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: 

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са 
којим наручилац закључује оквирни споразум:

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија:

Врста предмета:



Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна

документација доступна: 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити 

исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 

запошљавању, условима рада и сл: 

У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система 

динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним 

техничким условима за учешће: 

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: 

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се 

извршава преко подизвођача: 



 Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Место, време и начин отварања понуда:

Рок за доношење одлуке:

Лице за контакт:

Остале информације:

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
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	Text4: Opis radova JN 03/16-ZAMENA PROZORAPažljiva demontaža prozora. GRAĐEVINSKA STOLARIJAIzrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora. Prozore izraditi od visokootpornog tvrdog PVC-a sa šestokomornim sistemom profila, minimalne ugradne dubine od 80 mm sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po šemi stolarije. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Okov  G-U ili ekvivalentno po kvalitetu. Krila prozora zastakliti niskoemisionom staklom d=4+16 argon +low-e i dihtovati EPDM gumom. Obračun po komadu prozora. Materijali moraju posedovati dokaz o kvalitetu, što se potvrđuje dostavom sertifikata za profile, okove i staklo, kao i za proces sklapanja proizvoda. Priložiti potrebne ateste za kvalitet PVC profila, da je tvrdi profil otporan na UV zračenje, prskanje, uvijanje i druge deformacije u skladu sa odgovarajućim SRPS ili EN 14351-1 standardima. Koeficijent prolaza toplote ne sme biti veći od 1,3 W/m2K za ugrađene pozicije. Kao dokaz za ispunjenost traženih standarda priložiti laboratorijsko ispitivanje domaće ili evropske kompanije.Potrebno je zamena 10 koamada prozora dimenzije 365 x 250 cm prikazanih u Prilogu 1, i 3 komada prozora dimenzije 363 x 148 cm prikazanih u šemi PRILOG 2. Šematski prikazi su sastavni deo konkursne dokumentacije.Zamen aće se vršiti na zgrdai Škole na drugom i trećem spratu. Zainteresovani izvočai su obavezni  da obiđu lokaciju radova o ćemo Naručioc izdaje  Potvrdu  koja se  u cilju  kvlitetnijeg formiranja ponude.  ORN: 45421000-4 stolarski radovi i ugradnja stolarije, ekonomska klasifikacija 425- tekuće popravke, kto: 425112 - stolarski radovi.
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