
 

 

 

 

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 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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, ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ УНУТРАШЊЕ 

СТОЛАРИЈЕ СА СВИМ ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА, 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 

ПОНУДА ЗА ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ СА СВИМ 

ПРАТЕЋИМ РАДОВИМА у писарницу Наручиоца, ПУ “Милица Ножица“, ул. Владе 

Даниловића бр. 9, Ваљево, до 05.10.2021.године, до 12,00 часова. Такође, понуда се до 

наведеног времена и датума може поднети и електронским путем (путем мејла) на адресу: 

milica.nozica.va@gmail.com  

 

 

 

ПУ“Милица Ножица“ 

Споменка Ђуровић, в.д.директора 

 

mailto:milica.nozica.va@gmail.com


На основу члана 27. став 1.тачка 1. Закона о јавним набавкама у својству наручиоца 

упућујемо: 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА: 

ЗАМЕНУ ПОСТОЈЕЋЕ УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ СА СВИМ ПРАТЕЋИМ 

РАДОВИМА 

 

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 

 

 

Место и датум 

 

______________________ 

 

М.П. 

Понуђач 

 

______________________ 

/ потпис овлашћеног лица / 

 

 



ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

ЗАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕ УНУТРАШЊЕ СТОЛАРИЈЕ СА СВИМ ПРАТЕЋИМ 

РАДОВИМА 

Ред. 

бр. 
Опис ЈМ Количина 

Јед.  Цена 

(без ПДВ-

а) 

Вредност                                               

(без ПДВ-а) 

  ПРИПРЕМНЕ РАДЊЕ         

1 
Демонтажа старе столарије, припрема отвора за 

монтажу нове столарије, уклањање и одвоз 

отпадног материјала 

m² 12,36   

  СТОЛАРСКИ РАДОВИ         

2 

Набавка и уградња ПВЦ врата од петокоморног 

профила беле боје, дебљине зида мин. 2.7мм, 

уградне ширине 70мм. ПВЦ профили морају 

бити израђени од основног, примарног ПВЦ-а - 

без употребе рециклата, на бази Ca-Zn, односно 

да су без присуства олова. Профили су ојачани 

челичним поцинкованим "У" профилом. 

Дихтовање обезбедити са мин. две дихт гуме. 

Устакљивање извршити ПВЦ сендвич панелом.                                                                                             

Столарија треба  да задовоље следеће услове:                                                                                                     

1. Запаљивост - самогасивост категорија "2" 

према стандарду G.S2.659.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Столарија мора поседовати атесте за наведене 

карактеристике издате од стране ИМС Београд.                                                                                 

Врата морају бити опремљена одговарајућим 

шаркама, бравама и цилиндрима са три кључа.                                                                                                                                                              

Обрачун по ком. уграђене столарије. 

        

поз.бр. ширина висина опис         

1 90 205 Једнокрилна врата ком. 2 
 

 

2 100 220 Једнокрилна врата ком. 1 
 

 

3 155 205 Двокрилна врата ком. 1 
 

 

4 160 205 Двокрилна врата ком. 1 
 

 

 



НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧИ МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У ОБЈЕКАТ У РОКУ ДО 

04.10.2021. ДО 12 ЧАСОВА. Понуђачи се обавезују да радове изводе у складу са 

Законом о планирању и изградњи и осталим актима везаним за предмет набавке. Рок 

за извођење радова је 4 дана од дана потписивања уговора. У цену су укључени сви 

зависни трошкове које понуђач може имати у вези предметне набавке. 

 

 

Укупна вредност без ПДВ: ________________ динара 

 

Порез на додату вредност ______ %           Износ ПДВ:  _______________ 

                                                                 

Укупна вредност са ПДВ: _________________ динара 

  

Словима: ______________________________________________ динара.  

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум 

 

______________________ 

 

М.П. 

Понуђач 

 

______________________ 

/ потпис овлашћеног лица / 

 

 

 


