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 Зaкон о јавним набавкама
Ради обезбеђења транспарентности, ПУ “Милица Ножица“ Ваљево обавештава
јавност да је покренут поступак набавке испод лимита, редовно месечно
одржавање теретних лифтова, на коју се не примењује Закон о јавним набвкама.
У прилогу Обавештења налази се Позив за подношење понуда. Позив за
подношење понуда, структуру цена 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 14.04.2021.године, до 12,00 часова.

ПУ“Милица Ножица“
Споменка Ђуровић, в.д. директора

На основу члана 27. став 1.тачка 1. Закона о јавним набавкама у својству
наручиоца упућујемо:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА:
редовно месечно одржавање теретних лифтова
Понуда број:_______________ од _____________________
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Одговорна
уговора/

особа

/потписник

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
редовно месечно одржавање лифтова
НАЗИВ ДОБАРА

1.

2.

Теретни лифт, Давид Пајић, малотеретни
лифт носивости 100 кг, који се налази у
објекту
„Централна
кухиња“,
ул.Нас.Миливоја Бјелице бб, Ваљево
Кухињски малотеретни лифтови, носивости
100 кг, који се налазе у објекту „Видра“,
Сувоборска бб, Ваљево

Кол.

Јед.
мере

1

Комад

2

Комад

Јединична цена
без пдв-а

Напомена:у цену урачунати све трошкове
који могу настати у извршењу предметних
услуга (трошак доласка и одласка
сервисера....)
Јединична цена треба да буде исказана на
месечном нивоу. Такође и укупан износ
треба да гласи на месечном нивоу за обе
ставке у збиру.
Уговор ће бити закључен на период од 12
месеци.

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 /

Пружалац услуге је у обавези да у оквиру Услуга редовног месечног одржавања и
сервисирања врши преглед постројења лифта и контролу његовог рада, чишћење,
подмазивање делова лифта и то једном месечно, а нарочито да изврши следеће
послове:
МАШИНСКИ ПРОСТОР
-

Преглед свих осигурача;
Контрола нивоа уља у кућишту редуктора и помоћног лежаја;
Контрола зазора између пужа и пужног кола;
Контрола похабаности вучне ужетњаче;
Контрола и подмазивање помоћне ужетњаче;
Контрола и подешавање електромагнета и кочнице;
Контрола погонског електромотора;
Контрола похабаности носеће ужади, ужета граничника брзине и ужади
копира
Контрола рада граничника брзине, подмазивање по потреби;
Контрола копирног ужета, подмазивање по потреби;

КАБИНА ЛИФТА
- Контрола похабаности клизних уложака;
- Контрола везе носеће ужади са кабине и напона исте;
- Контрола склопки лабаве ужади и носеће ужади;
- Контрола везе ужета граничника брзине са уређајем за принудно
заустављање на кабини;
- Контрола уређаја за принудно заустављање на кабини;
- Контрола исправности рада уређаја за централно затварање;
- Контрола склопки обртних кабинских врата;
- Контрола рада кабинских аутоматских врата;
ВОЗНО ОКНО
- Контрола похабаности клизних уложаака контра тега;
- Контрола везе носеће ужади са контра тегом;
- Контрола затезача ужета граничника брзине;
- Подешавање амортизера полуаутоматских врата возног окна;
- Контрола исправности крајњих искључивача;
- Контрола рада електромеханичких брава;
- Контрола спратних пребацивача или магнетних прекидача
- Подмазивање вођица кабине и против тега;

