
 

 

 

 

 

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, набавка услуге сервисирања и поправке 

горионика, 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 НАБАВКУ УСЛУГЕ СЕРВИСИРАЊА И ПОПРАВКЕ ГОРИОНИКА у 

писарницу Наручиоца, ПУ “Милица Ножица“, ул. Владе Даниловића бр. 9, Ваљево, до 

10.09.2021.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: 

набавка услуге сервисирања и поправке горионика 

 

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 

набавка услуге сервисирања и поправке горионика 

 

1.Servis gorionika na mazut u kotlarnici objekta Centralna kuhinja .Snaga gorionika peci 16,5kw/570kw 
marke Weishoupt 
2.Reparacija pumpe visokog pritiska mayuta u objektu Centralna kuhinja kom1. 
 Adresa Naselje Milivoja Bjelice bb . 
3.Servis gorionika na naftu po objektima  
 >Pcelica< gorionik 570kw , kotao293kw marke Weissman 
Adresa Petipuk bb . 
>Bubamara< gorionik 333kw , kotao 200kw marke Weishoupt 
Adresa Podgorska bb . 
>Zvoncic< gorionik 600kw ,kotao 500kw marke Weishoupt 
Adresa Vlade Danilovic 19 
>Kolibri< gorionik 600kw ,kotao 400kw marke Lamborgini 
Adresa Stevana Borote bb. 
>Hajdi< gorionik 400KW ,kotao 314kw ,marke Weissman 
Adresa Hajduk Veljkova 19 . 
>Bambi< gorionik 500kw , kotao 408kw marke Emo Central 
Adresa Naselje Oslobodioci Valjeva bb. 
4.Zamena creva ya gorionik u objektu Pcelica /Peti Puk bb 
5.Popravka gorionika u objektu >Hajdi< ,zamena pumpe , zamena creva , zamena automatike ya gorionik 
kom 1 .Adresa Hajduk Veljkova 19. 
6.Popravka automatike u objektu >Bambi< adresa Naselje Oslobodioci Valjeva . 

 

НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧИ МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У ОБЈЕКТЕ У РОКУ ДО 

09.09.2021. 

 

 

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 / 

 


