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На основу налога одговорног лица број 516-15-1 од 17.11.2020. године, објављујемо: 
 

П О З И В 
за достављање понуда 

Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуге – поправке и испитивања електричних 
инсталација у зградама и громобран, (РО КОТЛАРНИЦА,РО КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКЕ, 
КАБИНЕТ ТЕХНИЧКО,РАДИОНИЦА, РО ОСТАВА КУХИЊЕ,ЛЕТЊА 
УЧИОНИЦА,ПРОСТОРИЈА ПОМОЋНОГ ОСОБЉА, 
ЗБОРНИЦА,ПЕДАГОГ,СЕКРЕТАР,ДИРЕКТОР,УЧИОНИЦЕ,ПРСКАЛИЦЕ,ГРОМОБРАН) 

1.Преглед електричне инсталације – врши се на локацијама на којима Наручилац поседује своје 
објекте, за сваку просторију, учионицу 

2.Преглед громобранске инсталације – врши се на објекту Наручиоца на свим спустовима.Број 
спустова врши се на лицу места пре почетка извођења услуге, уз присуство овлашћених лица од 
стране Наручиоца и Понуђача а у складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива. 

КВАЛИТАТИВНО-КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ И РЕКЛАМАЦИЈЕ 

Понуђач који буде изабран по предметној набавци дужан је да предметне услуге извршава 
квалитетно, у складу са позитивним прописима који регулишу ову област, као и са 
спецификацијом предметних услуга, са опремом која у свему задовољава прописане стандарде.По 
завршетку предметних услуга , сачиниће се записник о квалитативно-квантативном пријему 
услуга, који потписују овлашћена лица Наручиоца и изабраног Понуђача. 

Изабрани понуђач је у обавези да уз Записник достави атесте о исправности опреме и система, као 
и уграђених резервних делова.Овај записник који мора бити потписан и оверен од обе стране 
представља основ за испостављање фактуре за извршење услуге.За извршену услугу Понуђач је 
дужан да да гаранцију у трајању од најмање од 6(шест)месеци, а за резервне делове преме 
гаранцији, односно декларацији произвођача.Наручилац задржава право рекламације не само у 
моменту пријема извршених услуга него и у току експлатацију ПП опреме и система ( због 
недостатака који се нису могли уочити приликом пријема извршених услуга).У случају да 
изабрани понуђач не поступа по захтеву Наручиоца за рекламацијом у примереном року , обавезан 
је да Наручиоцу надокнади штету коју услед тога претрпи. 

Понуду доставити потпуну и јасну, изражену у динарима са урачунатим ПДВ-ом, најкасније до 
30.11.2020 године до 12.00.часова. 

Рок и место извршења  испоруке: Понуђачи су обавезни да услуге које су предмет  набавке 
пружају сукцесивно, у трајању од дванаест месеци од дана ступања на снагу уговора, односно до 
утрошка средстава предвиђених за ове намене.  

Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року од 45 дана од дана ,  испостављеној и 
регистрованој фактури/рачуну. 

 
Рок за достављање понуда: 30.11.2020.године до 12.00 часова. 
 
ПОНУДА бр. 
Назив набавке/радова поправке и испитивања електричних 

инсталација у зградама и громобран, 
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Р.Б. НАЗИВ Ј.м. Кол. Јед.цена Укупна цена 
      
      
      
      
      
 
 
Начин достављања понуда: личним предавањем на адреси школе, код секретара, поштом, на 
адресу ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79, 23272 Нови Бечеј или 
електронским путем на е-маил адресу: zocaosjmnb@yahoo.com .  
 
Наручилац ће потврдити пријем понуде електронским путем. 
  

 

 

                                                                                                           Секретар школе 
                                                                                                           Грујин Ивана 
 
                                                                                                           ___________________ 
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