
Набавка: Н 01/2015 

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ 

 

 

О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е 
 

 

НАБАВКА УСЛУГЕ И СЕРВИСА КОТЛАРНИЦЕ ЗА 2015. ГОДИНУ 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

Мејл адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

Р.б. О  П  И  С 
Јед. 

мере 
Количина 

Цена по 

јединици без 

ПДВ-а 

Укупна 

понуђена 

цена без 

ПДВ-а 

1. 
Механичко чишћење и хемијско испирање 

котлова и димоводних канала 

(котао ГУ 1600 „подвис Књажевац“) 

ком 4 
  

2. Замена фото ћелије на горионику QRB 1 ком 2   

3. 
Чишћење и хемијско испирање и конзервирање 

котлова 
ком 2   

4. 
Чишћење димоводних канала и испирање 

истих  
ком 2   

5. Чишћење димњака и ревизије ком 1   

6. 
Хемијско прање водене стране котлова и 

неутрализација истих 
ком 2   

7. 
Скидање врата котла и горионика и наливање 

новог шамота са убацивањем изолације на 

котлу број 2 

ком 1 
  

8. Замена азбестне плетенице 20*20 мм м 8   

9. Замена азбестног канапа 10*10 мм м 3   

10. Замена азбесног картона  5 мм м2 1,5   

11. 

Редовни сервис горионика МS-8 VZU, 

производ Weishaupt 

(филтери, турбине, штеловање и издавање 

потребних извештаја са анализирањем димних 

гасова) 

ком
 

1 

  

12. 
Замена пламене главе на горионику котла број 

1 MS-8 VZU WEISHAUPT 
ком

 
1   

13. Замена дизни 8 галона ком
 

2   

14. Замнеа дизни 13 галона ком
 

2   

 УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а 
 

 ПДВ 
 

 УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ом 
 

 



 

Рок одазива: 1 дан од дана пријема позива за извршење услуге 

Место извршења услуге: Котларница у згради Правног факултет у Нишу, Трг краља Александра 11 

Рок плаћања: 
_______ дана од дана пријема исправног рачуна по свакој 

појединачно извршеној услузи 

Контакт особа понуђача 

и телефон: 
 

 

        Напомена: Понуда обухвата и сакуплање чађи, скинутог талога и осталог опасног 

материјала и смећа у пластичне џакове и изношење ван котларнице и одвожење на депонију, према 

Закону о управљању отпадом Сл.гласник РС", бр. 36/2009 i 88/2010). 

       Понуђач пружа услуге по позиву Наручиоца сукцесивно у току периода важења уговора. 

       У случају да је потребна услуга, замена резервних делова или испорука резервних делова 

који нису специфицирани у понуди, пружање услуга, замена резервних делова или испорука 

резервних делова се врши на основу претходне писмене сагласности Наручиоца, на понуду 

Извршиоца у погледу врсте, обима, квалитета и цене, а највише до износа укупних средстава 

предвиђених за ове намене. 

 

 У вези предмета извршења набавке можете контактирати Игора Ђорића, тел. 018/500-

213 или  мејл igor@prafak.ni.ac.rs. 

 

 Изабрани понуђач се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наводи број 

поступка набавке под којим је иста заведена код Купца Н 01/2015. 

 

 

 
           Датум 

 

______.______. 2015. год. 

                      

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ___________________________ 

    (потпис овлашћеног лица) 
 


