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О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е 
 

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ ЛИФТА ЗА 2023. ГОДИНУ 

Назив понуђача:  

Матични број: 
 

ПИБ: 
 

Седиште: 
 

Улица и број:  

Мејл адреса:  

Особа за контакт и телефон:  

 



 

Р.бр Назив услуга Јед.мере Кол. 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТА (односи се по једанпут месечно, односно 12 месеци) 

1. 

Економски факултет, Трг краља Александра бр.11, 

Ниш  

Лифт Q=400кг носивости; бр. стан. 6/6; тип врата ПА  

Произвођач „Давид Пајић“ 

кол 12     

РЕДОВНИ ПРЕГЛЕД ЛИФТА (једном годишње) 

2. Технички преглед  лифта ком 1     

РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ ЛИФТОВА   

3. Замена  кочних облога кочнице лифта  ком /     

4. Замена релеа 901 ком /     

5. Замена спратног чланка брзине ком /     

6. Замена двополне контакт кутије ком /     

7. 
Замена електромеханичке браве на вратима возног 

окна 
ком / 

    

8. Замена диктатора на вратима возног окна ком /     

9. Замена спратног пребацивача у возном окну  ком /     

10. Замена позивног дугмета Иримар   ком /     

11. Замена контакта кабинских врата ком /     

12. 
Замена релеа за контролу редоследа фаза и пада 

напона 
ком / 

    

13. Замена спратног чланка мале брзине ком /     

14. Уградња КТЗ виљишке на вратима  ком /     

15. Замена временског релеа 901Б ком /     

16. Замена венца погонске ужетњаче ком /     

17. Замена клизног улошка на кабини ком /     

18. Замена клизног улошка на контратегу ком /     

19. Замена контакта са плетеницом - ширег ком /     

20. Замена контакта са плетеницом - ужег ком /     

21. Замена графитног контакта - ширег ком /     

22. Замена графитног контакта ужег ком /     

23. Замена летве ЦЗ ком /     

24. Замена намотаја откочног магнета ком /     



25. Замена намотаја магнета за ЦЗ ком /     

26. Замена куплунг гума ком /     

27. Замена затварача на вратима возног окна ком /     

28.  Замена једнополне контакт кутије ком /     

29. Замена шаке на кабинским вратима ком /     

30. Замена диктатора на прилазним вратима ком /     

 УКУПНО:      

 

◦ У цену су урачунати трошкови везани за услуге које су предмет јавне набвке  (транспорт,утовар,истовар, уградња и др.) до уговореног места – 

Објеката ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ наведеним у Обрасцу понуде. 

◦ Цене из понуде су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора. 

 

2.Упутство како да се попуни образац структуре цене: 

- У колону број 5 понуђачи уписују јединичну цену без ПДВ-а 

- У колону број 6 понуђачи уписују јединичну цену са ПДВ-ом 

- У колону број 7 понуђачи уписују укупну цену без ПДВ-а 

- У колону број 8 понуђачи уписују укупну цену са ПДВ-ом 

       

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                   Укупна вредност без ПДВ-а  ----------------------------------------- 

                                                   (са урачунатим трошковима транспорта и испоруке) 

 

                                                   Укупна вредност са ПДВ-ом  ----------------------------------------- 

                                                   (са урачунатим трошковима транспорта и испоруке) 

 

                

 

 

Рок одзива извршења услуге: 

 

Контакт особа понуђача и телефон: 

 

Рок и начин плаћања: __дана од дана издавања рачуна (не дуже од 30 дана). 

 

  

 

 

 

 



 

 

Напомена: Саставни део понуде  је и  техничка спецификација. 

 

  

 

У вези sa предметoм извршења набавке можете контактирати Ивану Марјановић, тел. 063/8825097 или имејл ivana.marjanovic@ekonomski.rs  

 

 Изабрани понуђач се обавезује да приликом фактурисања на рачуну наведе број посупка набавке под којим је иста заведена код 

наручиоца М08/2023. 

 

 

 
Датум 

 

06.03. 2023. 

 

 

 

 

 

М.П.                                   ________________________________________   

                                                                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 

 

 

mailto:ivana.marjanovic@ekonomski.rs

