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О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е 

 
 

 

Радови на замени прозорске стокларије у салама 3/1 и 4/1 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Улица и број:  

Мејл адреса:  

Матични број:  

ПИБ:  
 

 

Понуду дајемо (заокружити): 
 

 а) самостално             б) заједничка понуда              ц) понуда са подизвођачем 
 
           

Ред. 

бр. 
Опис позиције 

Јед. 

мере 

Коли 

чина 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

позиције без 

ПДВ-а (4*5) 

1. 

Пажљива демонтажа постојеће металне и дрвене 
столарије са одвозом на депонију до 15 км даљине.  

У цену урачунати демонтажу спољашње металне 
окапнице и унутрашње парапетне даске. 

/ / / / 

1.1. дим. 195/200 цм ком 12   

2. 

Израда и монтажа са претходном демонтажом 

вишекрилних прозора, подела по датим шемама. 

Прозоре израдити од квалитетних шестокоморних 
нерециклираних ПВЦ профила минималне ширине рама 

73 мм, ојачаних нерђајућим челичним профилима мин. 

дебљине 1,5 мм. Оков висококвалитетан, типа Sigenija, 

Roto, Winkhaus, Maco или одговарајући. Прозоре 

остаклити стаклопакетом 4+16+4 Clima Guard Solar 

пуњено аргоном (U стакла = 1.1 W/(m2K)). Прозори 

треба да задовољавају следеће карактеристике: 
топлотна проводљивост готовог прозора U=1.2 

W/(m2K), звучна изолација класе 1 (35-39 дб).  

Уз понуду приложити узорак профила, као и важеће 

атесте акредитоване лабораторије за звучну и топлотну 

изолацију. Атест треба да гласи на име извођача 

радова, подизвођача или члана заједничке понуде). 

/ / / / 



2.1. дим. 195/200 цм (скица 3) ком 12   

3. 
Монтажа спољашње поцинковане окапнице израђене од 
пластифицираног лима дебљине 0,6 мм, развијене 

ширине до 30 цм. 
м1 23,4 

  

4. 

Обрада спољашњих и унутрашњих шпалетни 

стиропором, лепком, мрежицом, са завршном обрадом 
глет масом, фарбано полудисперзивним бојама у 

постојећем тону. Соклу фарбати масном фарбом. 

Ширина шпалетни до 35 цм. 

м1 94,8 

  

 УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А (1-4)  

 ПДВ  

 УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом  

 
 

 Напомена:  

 Приликом попуњавања понуде, цене треба дати заокружено на две децимале. 

 Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и 

правилно попуни, а место исправке парафира и овери печатом. 

 Пре израде прозора све мере проверити на лицу места. Минимални гарантни рок на 

профиле је 10 година.  

 
   

 Рок завршетка радова: ____  дана од дана увођења у посао (макс. 30 дана) 

 
 Услови плаћања: _______________________________________________________________ 
 
 

 Рок важења понуде: ______ дана oд дана отварања понуда (не мање од 60) 

 

 Гаранција за изведене радове _______ године, а за профиле ______ године (мин. 10) 

 

 Остале напомене: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

           Датум 
 

______.______. 2019. год. 

                      

         

              М.П. 

     Понуђач 

     

    ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 

 
 


