ВОЈНА ТАЈНА
ИНТЕРНО

ВОЈНА ПОШТА
бр.2289
____бр. __________
__________2013.год.
Београд

Понуда за сервисирање горионика
на котловима у објекту у
улици Властимира Жупана
тражи.-

_______________________

За потребе ВП 2289 Београд потребно је да нам доставите понуду за сервисирање горионика на
три котла у објекту у улици Властимира Жупана у Београду.
Обавештавамо вас:
1. Потребно је попунити образац Понуде и образац Предмер радова са јединичним ценама (у
прилогу акта), сваки лист парафиран и оверен печатом.
2. Рок плаћања је најмање 30 дана, од дана овере од стране надзорног органа,
3. Не прихвата се авансно плаћање,
4. Рок за достављање понуда је 08.01.2013. године до 1430 часова.
5. Понуду доставити на телефакс број 011/3958-027 или 011/3958-648 или лично у зграду бр.6
у Улици Рашка бб у Београду у деловодство ВП 2289 Београд,
6. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.
7. Избор најповољније понуде обавиће се по критеријуму најниже понуђене јединичне цене.
Прилог:
- образац понуде
- образац предмер радова
ВС/ВС
М.П.

ЗА ВП 2289 БЕОГРАД
мајор
Иван Стефановић, дипл.инж.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ГАРАНТНИ РОК
РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА
РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ
(најмање 30 дана од дана
отварања понуда)
РОК ПЛАЋАЊА
(најмање 30 дана од дана овере
ситуације надзорног органа)

Место и датум:
_____________________

ПОНУЂАЧ:
________________________
(потпис и печат )

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

1.

Сервисирање горионика „Weishaupt“ L-7Z.
У оквиру сервисирања горионика извршити расклапање
горионика, чишћење и прање свих делова, склапање, пуштање
у рад, подешавање, контролу рада и мерење сагоревања са
израдом извештаја.
Цена подразумева набавку свог потребног материјала и
ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно
извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте
активности које могу наступити у поступку извршења
предметне позиције.
Динара без
………...............
ПДВ
ком 1 ……………… =

2.

Сервисирање горионика „Weishaupt“ L-8VZU.
У оквиру сервисирања горионика извршити расклапање
горионика, чишћење и прање свих делова, склапање, пуштање
у рад, подешавање, контролу рада и мерење сагоревања са
израдом извештаја.
Цена подразумева набавку свог потребног материјала и
ангажовање укупно потребне радне снаге за комплетно
извршење предметне позиције укључујући и све непоменуте
активности које могу наступити у поступку извршења
предметне позиције.
Динара без
………...............
ПДВ
ком 2 ……………… =

Укупно ( без ПДВ-а ): …………………………
ПДВ 20%: …………………………
СВЕГА СА ПДВ-ОМ: …………………………

ПОНУЂАЧ:

