
 

 

 

 
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, радови на уградњи 

система за аутоматску и ручну сигнализацију и дојаву пожара у обданишту 

„Пчелица“, 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 05.06.2021.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: 

радови на уградњи система за аутоматску и ручну сигнализацију и дојаву пожара у 

обданишту „Пчелица“, 

 

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 

 

______________________ 

 

М.П. 

Понуђач 

 

______________________ 

/ потпис овлашћеног лица / 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

RB Opis pozicije 
Jed. 

mere 
Kol. 

Jed.cena 

Bez pdv-a 

Ukupno 

Bez pdv-a 

1 Protivpožarna centrala, konvencijalna, BENTEL FCJ 

424, 24 zone, ____  programabilna izlaza, rad na 

aku-baterije za autonomiju 72h ili slična isporuka i 

ugradnja 

kpl 1   

2 Akumulatorska baterija 12 V, 9 Ah isporuka i 

ugradnja 
kom 2   

 Konvencionalni dimno optički senzor, tipa Nitan EVC-

P sa standardnom bazom UB-4, ili sličan isporuka i 

ugradnja 

kpl 30   

4  Konvencionalni termicki, tipa EVC-H Nitan sa 

standardnom bazom UB-4, ili sličan isporuka i 

ugradnja  

kpl 2   

5 Paralelni indikator kpl 24   

6 Ručni javljač, M500K,ili sličan isporuka i ugradnja kpl 13   

7 Unutrasnja sirena BENTEL DEMCSS -115, 110dB, ili 

slična isporuka i ugradnja 
kom 2   

8 Spoljasnja sirena BENTEL HS201, 110dB, ili slična 

isporuka i ugradnja 
kom 2   

9 Isporuka telefonskog automata za prenos govorne 

poruke isporuka i ugradnja 
kom 1   

10 Isporuka i polaganje kabla J-H(St)H 2x2x0,8 mm od 

razvodnih kutija do senzora dojave unutar objekta, 

odstojnim obujmicama ili plastičnim kanalicama 

m 748   

11 Napojni energetski kabal poboljšanih karakte-ristika 

tipa NHXHX FE 180/ E90 - 3x1,5 mm
2

, preko 

kvalitetnog automatskog osigurača B6A,isporuka i 

ugradnja 

m 115   

12 Puštanje u rad, obuka korisnika, kratko upustvo za 

rad sa centralom 
kom 1   

13 Pregled i izdavanje zapisnika o funkcionalnoj 

ispravnosti od strane ovlaštene firme 
kom 1   

14 Izrada projektne dokumentacije izvedenog objekta u 

3(tri) primerka 
kompl. 1   

 

15 PVC cevi i obujmice i ostali sitan montažni materijal 
paušal 1   

 

Укупан износ без ПДВ: ________________ динара 

 

Порез на додату вредност ______ %           Износ ПДВ:  _______________ 

                                                                 

Укупан износ са ПДВ: _________________ динара 

  

Словима: ______________________________________________ динара.  

      

Место и датум 

 

______________________ 

 

М.П. 

Понуђач 

 

______________________ 

/ потпис овлашћеног лица / 

   

Право на учешће у поступку има понућач ако испуњава ДОДАТНЕ услове, и то: 

 

1. Кадровски капацитет - да понуђач располаже са минимум 5 лица запослених и то: 



1. Један ел инжењер са лиценцом од Б1, Б2, Б3, Б4, Б5 и Б6 и лиценцом 353, 453                                                                                                                                                      

у  радном односу на одређено или неодређено време,или по уговору о привременим и 

повременим пословима, 

2. Један ел инжењер са лиценцом Б1, Б2, Б3,Б4,Б5, Б6, у  радном односу на одређено или 

неодређено време,или по уговору о привременим и повременим пословима, 

3. Један струковни инжењер студијском програму Заштита од пожара и спасавање и стручни 

назив Специјалиста струковни инжењер заштите животне у  радном односу на одређено 

или неодређено време или по уговору о привременим и повременим пословима, 

4. Један дипломирани машински инжењер са лиценцом Б1, Б4, Б6 у  радном односу на 

одређено или неодређено време,или по уговору о привременим и повременим 

пословима, 

5. Један техничар IV степен техничке струке електро са стручним испитом ЗОП-а у  радном 

односу на одређено или или по уговору о привременим и повременим пословима, 

6. Да је минимум један радник прошао обуку код овлашћеног произвођача опреме из 

тендерске документације која се тражи 

Доказ: Копија уговор о раду, пријаве за запослене и Изјава на меморандуму оверена потписом и 

печатом овлашћеног лица са списком запослених који ће бити задужени за извршење уговра, 

копија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведена лиценца важећа на 

дан отварања понуда, копија дипломе за техничара IV степен техничке струке, сертификат за 

радника који је прошао обуку. 

 

2.  Да поседује решење за пројектовање и изводјење посебних система заштите од пожара од Б1 

до Б6 

Доказ: Решењем од Мупа; сектора за ванредне ситуације, Управа за превентивну заштиту.  

  

Изабрани понуђач је дужан да достави: 

 1) меницу као гаранцију за добро извршење посла која ће бити са клаузулама: "безусловна 

и платива на први позив", која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне 

банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла. Изабрани понуђач предаје Наручиоцу меницу са меничним 

овлашћењем приликом потписивања уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана 

закључења уговора. 

Меницу као гаранцију за добро извршење посла Наручилац ће наплатити у целости у 

случају да понуђач, својом кривицом, уговорену обавезу не испуни у уговореном обиму, року и 

квалитету. 

 бланко сопствену меницу као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року која ће 

бити са клаузулама: "безусловна и платива на први позив", која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз 

меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 (тридесет) 

дана дужи од гарантног рока. Изабрани понуђач предаје Наручиоцу меницу са меничним 

овлашћењем приликом примопредаје предмета уговора. 

Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да 

изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност 

коришћења предмета уговора у гарантном року. 

 

Осигурање радова 

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од 

уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави 

наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период 

извођења радова.  

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од 

одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену 

копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да 

достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања. 

 

Напомена:Рок за завршетак радова је 15 дана од дана увођења у посао. Предметни радови ће се 

извршити у периоду док објекат буде на колективном годишњем одмору односно у августу 2021. 


