О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
Набавка радова на кречењу ходника и канцеларија у згради општине Куршумлија
Назив понуђача

Седиште

Улица и број

ПИБ

Матични број

е-маил

Особа за контакт телефон


Ред.бр.

Назив 
Јединица мере
Количина
Јединична цена (динара без ПДВ-а)
Укупна цена
(динара без ПДВ-а)

1
Бојење полудисперзивним бојама:
Извршити набавку боје и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом. Бојење радити у два слоја (руке). Ценом обухватити комплетно све припремне, пратеће и завршне радове и активности неопходне за реализацију предметне позиције. Позиција се изводи на бојеним површинама. Позицију реализовати према техничким упутствима произвођача. Обрачун по м2 реализоване површине. Отвори површине до 3 м2 се не одбијају. Отвори веће површине од 3 м2 се одбијају са површином умањеном за 3 м2.

ОПШТИ ОПИС
Пре почетка извођења мoлeрских радова потребно је извршити заштиту и припрему простора у којем ће се изводити радови. Тамо где је могуће канцеларијски намештај или изнети или померити ка средини просторије где ће најмање сметати. Затим заштити подне површине и намештај ПВЦ фолијом која се облепљује папирном креп траком. Пре кречења извршити припрему и репарирање зидних и плафонских површина (делимично гуљење делова са више слојева и наноса, шлицовање и бандажирање пукотина и прслина, испуњавање већих пукотина или рупа материјалом на бази гипса са глетовањем, поновно лепљење угаоних лајсни од стиропора и слично). Темељна заштита и припрема је активност која се мора квалитетно одрадити.
	На тако припремљеним зидним и плафонским површинама извршити наношење полудисперзије четком, ваљком или машински. Наношење полудисперзије извршити у два слоја са временским интервалом за сушење од 4-6 сати.
	По завршетку радова потребно је вратити намештај, површине грубо очистити.
	Након завршетка мoлeрских радова, потребно је урадити основно чишћење просторије.
Код извођења радова условљава се употреба одговарајуће радне снаге и квалитетног материјала који морају одговарати постојећим техничким прописима, стандардима и описима у позицијама радова.
Обојене површине се не смеју отирати, љуштити и не смеју се познавати трагови четке, тон мора бити уједначен.
Напомена: Зидне површине су малтерисане и преходно више пута бојене полудисперзивним бојама. Плафонске површине су од гипс картонских плоча и предходно више пута бојене полудисперзивним бојама. Зидне површине у ходнику су завршно обрађене декаративним материјалом крупнијим „шпански зид“
Отвори величине до 3 м2 не одбијају се од измерене површине. За веће отворе одбија се разлика већа од 3 м2. Као отвори сматрају се прозори, врата, уграђени ормани, преграде и слично).

1.а.
Глатке зидне и плафонске површине

м2
640


1.б.
Рапаве зидне површине „шпански зид”

м2
500


Укупно без ПДВ-а

ПДВ

Укупно са ПДВ-ом


Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана)
Рок плаћања: 	___________________календарских дана (не краће од  15 нити дуже од 45 календарских дана) од пријема исправног рачуна по извршеној сукцесивној испоруци и уградњи ламината.
Рок извођења радова:	____________________ дана од дана усмене или писмене сукцесивне поруџбине .
Рок важења уговора: 	од дана закључења уговора до истека буџетске 2015.године.

Напомена: Продавац се обавезује да приликом фактурисања, на рачуну наведе број уговора под којим је исти заведена код Купца.

                                       Датум	                                М. П.                	Понуђач

                          __________________                                                   _____________________

