
 

 

 

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 РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И 

СЕРВИСИРАЊА ВЕШ МАШИНА, 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 РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊА ВЕШ 

МАШИНА у писарницу Наручиоца, ПУ “Милица Ножица“, ул. Владе Даниловића бр. 9, 

Ваљево, до 08.10.10.2021.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: 

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊА ВЕШ МАШИНА 

 

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 РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И СЕРВИСИРАЊА ВЕШ МАШИНА 

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВЕШ МАШИНЕ СА УГРАДЊОМ 

 

Објекат Хајди, аутоматски вентил 2 цола ком 2, Сушара лагери ком 4, склопка ком 1 

Адреса Хајдук Вељкова 19. 

 

Објекат Бамби, вентил испуста ком 1, лежајеви 2 ком. Адреса Нас.Ослободиоци 

Ваљева 19. 

 

Објекат Михајло Ступар, гума за врата ком 2 

 

Р. Бр. Назив резервног дела са 

уградњом 

Број комада Цена без ПДВ Вредност без 

ПДВ 

1.  Аутоматски вентил 2 

цола 

2   

2.  Сушара лагери 4   

3.  Склопка 1   

4.  Вентил испуста 1   

5.  Лежајеви 2   

6.  Гума за врата 2   

 

 

Укупна вредност без ПДВ: ________________ динара 

 

Порез на додату вредност ______ %           Износ ПДВ:  _______________ 

                                                                 

Укупна вредност са ПДВ: _________________ динара 

  

Словима: ______________________________________________ динара.  

 

  

Извршилац све услуге треба да изврши са обученим људима и савременом опремом, стручно, 

квалитетно и у време које одговара наручиоцу посла, најкасније у року од ДВА дана од дана 

позива наручиоца. 

Уколико се приликом поправке-сервисирања укаже потреба за извршењем послова који нису 

предвиђени спецификацијом пружалац услуге је дужан затражити од наручиоца сагласност за 

извршење такве услуге при чему је дужан да у записнику-радном налогу образложи и ценовно 

прикаже све неспецифициране елемнте-резервне делове. 



Укупне количине добара које ће бити наручене и уграђене одређује Наручилац у скалду са својим 

потребама, а највише до износа процењене вредности ове набавке. 

Гарантни рок треба да буде у складу са произвођачком гаранцијом и тече од дана извршене 

испоруке и уградње предметних добара. У гарантном року извршилац услуге ће без накнаде 

извршити замену неисправног дела који је предмет набавке, о свом трошку. 

 

НАПОМЕНА: Резервни делови и услуге сервисирања се извршавају у складу са 

захтевима Наручиоца. ПОНУЂАЧИ МОГУ ИЗВРШИТИ УВИД У ОБЈЕКТЕ ГДЕ СЕ 

УРЕЂАЈИ НАЛАЗЕ У РОКУ ДО 08.10.2021. до 9 часова. 

 

 

 

Место и датум 

 

______________________ 

 

М.П. 

Понуђач 

 

______________________ 

/ потпис овлашћеног лица / 

 

 


