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Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број 

понуђача (ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача  
(e-mail): 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за потписивање 

уговора: 
 

Датум:  

 

       Завод за културу војвођанских Русина 
Футошка бр. 2/III, Нови Сад 

 
 

О Б Р А З А Ц  П О Н У Д Е 

 
 Упућујемо вам понуду за набавку услуга број 31/2021 – Услуга пројекта уређења ентеријера и 

изведбу намештаја, у свему према позиву за достављање понуда и моделу уговора, који вам у прилогу 

достављамо. 
 

Р.б. Опис услуга Јед. мере Кол. 
Укупно без 

ПДВ-a 
Укупно са 

ПДВ-ом 

1.  

Услуга обухвата: 

*3D renderi: на основу 2D предлога диспозиције намештаја из 

пројекта за извођење грађевинских радова, раде се 3D 

реалистични прикази простора (рендери) са стварним 

габаритима намештаја и зидова, из неколико углова, како би се 

простор што боље сагледао. Уколико је потребно ради се 

ревизија, у цену је укључена је једна ревизија 3D модела, које 

се ради у договору са инвеститором, на основу већ предложене 

варијанте, као и сугестија. Ревизије подразумевају промену у 

комаду намештаја, боја зида, декорацији и сл., али не 

подразумевају промену стила, промену намене просторије. 

- након усвојеног 3D приказа, раде се потребни цртежи и 

прорачунa, као и материјализација површина, што је потребно 

извођачу за прорачун количине грађевинских радова и 

материјала за извођење. Детаљност цртежа пружа довољно 

информација да на основу њих пројекат може независно да се 

изведе. 

 

*Технички цртежи: 

електроинсталације – диспозиција електро инсталација: 

расвета, утичнице, прекидачи; 

водоводне инсталације – диспозиција водоводних инсталација 

са позицијом одвода, довода воде и санитарија; 

машинске инсталације – диспозиција елемената машинских 

инсталација; 

гипсарски радови – решење гипсарских радова уколико се 

предвиде пројектом, цртежи карактеристичних детаља од 

гипса; 

обраде подова, плафона, материјализација зидова. 

намештај који се прави по мери – дефинисање свих елемената 

намештаја који се раде по мери, дефинисање окова и 
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механизама, беле технике, разрада материјализације са 

спецификацијом материјала. 

На основу усвојеног решења, прави се предлог шопинг листе, 

који подразумева: 

** списак комадног намештаја; 

** врста и модели расветних тела и електро сетова; 

** санитарије, батерије и остале санитарне опреме предвиђене 

пројектом; 

** грејна тела предвиђена пројектом; 

** зеленило и елементи декорације. 

УКУПНО   

 

 

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ __________________ динара без ПДВ-а  
 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ИЗНОСИ __________________ динара са ПДВ-ом  

 

Рок важења понуде: _____ дана од дана отварања понуда (минимално 30 дана од дана отварања 

понуда). 
 

Рок за извршење услуга: _____ дана од пријема налога од стране Наручиоца (не дуже од 60 

дана), а најдуже до 28. фебруара 2022. године. 
 

Услови плаћања: у року од 45 дана од дана пријема фактуре за извршене услуге, потписане од 

стране овлашћеног лица Наручиоца. 
 

У прилогу је модел уговора, са чијом садржином је потребно да се упозна и сагласи понуђач. 

Понуђач не мора у фази подношења понуде да попуњава, оверава и потписује модел уговора. 
 

Понуђач је са садржином модела уговора: 
 

1. Сагласан          2. Није сагласан 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

1. Понуђач је у систему ПДВ-а       2. Понуђач није у систему ПДВ-а 
 

(заокружити одговарајуће) 
 

 

 

М.П.                          _____________________________ 
                                                                   Потпис овлашћеног лица 

 


