Предшколска установа “ Милица Ножица “
Ваљево, Владе Даниловића бр.9, тел. и факс 014/221-173, 220-934
Жиро рачуни 840-57667-78, 840-57661-96, матични број
07097069,
Шифра делатности 8510,ПИБ 101499241
Еmail: nabavke.pumn@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Предмет: Обавештење о покретању поступка набавке испод лимита на које се не
примењује Зкон о јавним набавкама
Ради обезбеђења транспарентности, ПУ“Милица Ножица“ Ваљево обавештава
јавност да је покренут поступак набавке испод лимита, Набавка и уградња котла
на лож уље на коју се не примењује Закон о јавним набвкама.
Уприлогу Обавештења налази се Позив за подношење понуда. Позив за
подношење понуда као и техничку спецификацију је потребно попунити и
потписати. Понуду треба доставити у затвореној коверти са назнаком назива
набавке у писарницу Наручиоца, ПУ“Милица Ножица“, ул.Владе Даниловића бр.9,
Ваљево, до 12.11.2020.године, до 12,00 часова.

ПУ“Милица Ножица“
Златомир Марковић, директор

На основу члана 27. став 1.1. Закона о јавним набавкама у својству наручиоца
упућујемо:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА:
Набавку и уградњу котла на лож уље
Понуда број:_______________ од _____________________
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Одговорна особа /потписник уговора/
Особа за контакт:
Телефон:
Електронска пошта:
Текући рачун понуђача:
Матични број понуђача:
Порески број понуђача:

2) СТРУКТУРА ЦЕНА:
Укупна цена без ПДВ-а:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Рок и начин плаћања:

45(четрдесетпет) дана од службеног
пријема рачуна у Установу

Критеријум за избор понуде

Најнижа понуђена цена

Место и датум
______________________

Понуђач
М.П.

______________________
/ потпис овлашћеног лица /

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
За набавку и уградњу котла на лож уље
НАЗИВ ДОБАРА

1.

Котао на лож уље,
Топловодни котао
Т.МАКС 110 степени-90 степени
Капацитет 300 КW
Напомена: цена треба да обухвати како
набавку новог котла тако и уградњу са
пуштањем у рад истог.
-Опрема која је предмет понуде мора
бити савремена, професионална, нова и
некоришћена;
-Испоручилац добара се обавезује да ће
извршити монтажу и пуштање у рад
предметно добро;
-Предвидети све мере заштите на раду
при монтажи и коришћењу опреме;
-Обезбеђен сервис и резервни делови
минимум 2 (две) године после
престанка гарантног рока, што се
доказује достављањем изјаве у
слободној форми уз понуду;
-Понуђач је дужан да се одазове на
пријаву квара у гарантном року у року
од 24 часа од пријема исте. Наручилац
ће од испоручиоца захтевати надокнаду
штете уколико му за време трајања
гарантног рока радњама или
пропуштањем испоручиоца штета буде
причињена.

Кол.

Јед.
мере

1

Комад

Модел, тип

Јединична
цена без
пдв-а

Укупан износ без ПДВ: ________________ динара
Порез на додату вредност ______ %

Износ ПДВ: _______________

Укупан износ са ПДВ: _________________ динара
Словима: ______________________________________________ динара.

Место и датум
______________________

Понуђач
М.П.

______________________
/ потпис овлашћеног лица /

ДОДАТНИ УСЛОВИ
За набавку и уградњу котла на лож уље
Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава ДОДАТНЕ услове:
1. Да понуђач у моменту подношењa понуде има минимум једног радно ангажованог
дипломираног инжењера машинске струке (лиценца 430).
ДОКАЗ: Фотокопије уговора о раду или другог уговора о радном ангажовању по основу рада
ван радног односа у складу са Законом о раду, обрасца М (или другог одговарајућег обрасца) за
пријаву на обавезно социјално осигурање и фотокопијa личне лиценце са потврдом Инжењерске
коморе Србије да је наведена лиценца важећа на дан отварања понуда.

