
Национални истраживачко-образовни центар  

иновационих техноогија у пољопривреди- AGRO CAMPUS Темерин 

Индустријска зона бб 

21235 Темерин 

ПИБ: 101876651 

Матични бр.: 08521387 

Број:  4-3-Н-2022 

Датум:   03.06.2022. 

                                                    ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ 

Поштовани, 

Обраћам Вам се с молбом за достављање понудe за  

Електроинсталатерске радове по спецификацији испод  

Спецификација : 

XI 
RADOVI PO DODATNOJ SPECIFIKACIJI ZA REKONSTRUKCIJU I 
OPREMANJE ŽIVINARSKOG OBJEKTA         

1 Dogradnja GRO na objektu ugradnjom:         

 indirektna mjerna grupa 5A kom 1   0,00 

 strujni mjerni trafoi 250/5A kom 3   0,00 

2 Isporuka i ugradnja sonde za uzemljenje 2m kom 4   0,00 

3 Isporuka i ugradnja instalacionih cevi fi 20 h/f m 290   0,00 

4 

Isporuka i ugradnja razvodne table za 24 osigurača. 
U razvodnoj tabli je smeštena slededa oprema: 
Automatski osigurač 6kA, 16A, 3P...... kom 3 
Automatski osigurač 6kA, 16A, 1P ..... kom 12 
Automatski osigurač 6kA, 10A, 1P ..... kom 1 kompl. 1   0,00 

5 Isporuka i ugradnja LED reflektora  100W za spolajšnju ugradnju (S4) kom 6   0,00 

6 Isporuka i ugradnja LED svetiljki 30W dužine 1200mm (S5) kom 12   0,00 

7 Isporuka i ugradnja nadgradnih modularnih dvostrukih 
OG priključnica 4M komplet kom 6   0,00 

8 Isporuka i ugradnja LED plafonjere u toaletima (S3) kom 3   0,00 

9 Isporuka i ugradnja industrijske petopolne priključnice 16A kom 3   0,00 

10 Isporuka i ugradnja industrijskog petopolnog utikača 16A kom 2   0,00 

11 Isporuka i ugradnja industrijske petopolne utičnice 32A 
komplet sa utikačem (UKO-UTO) kom 4   0,00 

13 Isporuka i ugradnja kabla N2XH 5x2,5 za kalorifere 4 kom, pumpe visokog 
pritiska - 2 kom i industrijska utičnica 1 kom m 170   0,00 

14 
Isporuka i ugradnja pocinkovanog nosača kablova slabe i jake struje: 
 
- PNK 100/50 m 44   0,00 

  UKUPNO :       
 

 

     

Место извођења радова: Темерин, живинарски објекат у оквиру комплекса Агро Кампус; додатни радови на 

реконструкцији и опремању живинарског објекта  

Додатни захтеви у вези података које понуда треба да садржи: 

- датум важења понуде  

- рок испоруке по примљеној наруџбеници 

- начин и рок плаћања (плаћање је по завршетку радова и испоруци) 



- обавезно на понуди навести јединичну цену и укупну цену (са и без ПДВ-а, ако га има) 

По креирању понуде, молимо Вас да исту доставите мејлом  на svetlana.kovacevic@polj.edu.rs или путем 

поште најкасније до 06.06.2022. године u 12 h. 

                                                                                                     Директор   

                                                         ____________________ 

                                                                                                           ДВМ Ивица Јожeф 
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