
НАРУЧИЛАЦ:  
Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору 
Адреса:            Зелени булевар бб 
Местп:              19210 Бпр 
Брпј:                  Н-955/2021 
Датум:              23.12.2021. гпдине 
 
Предмет: Ппзив за ппднпшеое ппнуде 
 
 
Ппштпвани, 
 
Ппзивамп Вас да у ппступку набавке на кпју се Закпн не примеоује на пснпву члана 27. став 1. тачка 1)ЗЈН, 
набавка дпбра – брпј: 2.1.58 у Плану набавки на кпје се закпн не примеоује, Ппрема за јавну безбеднпст, 
дпставите ппнуду: 
 

Предмет набавке: Ппрема за јавну безбеднпст 

Рпк за дпстављаое 
ппнуде: 

24.12.2021. гпдине у 1100 часпва 

Птвараое ппнуда: 24.12.2021. гпдине у 1130 часпва у прпстприји Службе набавке 

Начин дпстављаоа 

ппнуде: 

1.пппуоен пптписан и скениран пбразац ппнуде на e-mail:  
nabavka.uscbor@gmail.com или 
2.пппуоен и пптписан пбразац ппнуде личнп или ппштпм на адресу Устанпва 
Сппртски центар„Бпбана Мпмчилпвић Величкпвић“, ул. Зелени булевар бб, 
19210 Бпр с назнакпм ппступка за кпје се ппнуда дпставља 

Пбавезни елементи 
ппнуде: 

Пппуоен и пверен пбразац ппнуде  

Критеријум за избпр 

најппвпљније ппнуде: 

1.Екпнпмски најппвпљнија ппнуда пп пснпву 

критеријума – цена 

2. У случају једнаких ппнуђених цена преднпст за избпр имаће ппнуђач кпји 
ппнуди краћи рпк исппруке и уградое 

Пспба за кпнтакт и 

даваое дпдатних 

ппјашоеоа:  

Ана Јпка Спасић, 030/434-730, 060/3831000, 

Дпдатна ппјашоеоа се траже и дају електрпнскпм ппштпм на e-

mail:nabavka.uscbor@gmail.com 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Опрема за јавну безбедност 

НАЗИВ ППНУЂАЧА:  

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРПЈ:  

МАТИЧНИ БРПЈ:  

ПИБ:  

ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:  

ПСПБА ПВЛАШЋЕНА ЗА 
ППТПИСИВАОЕ УГПВПРА: 

 

КПНТАКТ ПСПБА: 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ,ТЕЛЕФПН, 
E-MAIL АДРЕСА: 

 

ЗАКПНСКИ ЗАСТУПНИК  

 

р. 
б. 

НАЗИВ  

 
 
Jед. 
мере 

 
 

кпл. 

Јединична 
цена у 
дин. 

без ПДВ-а 

 
Јединична 
цена у дин. 
са ПДВ-пм 

Укупна 
 цена у 

дин. 
без ПДВ-а 

Укупна 
 цена у 

дин. 
са ПДВ-пм 

1. Систем паник псветљеоа - паник 
светиљка (лед), са сппственпм 
батеријпм (време рада батерије 3 
сата), минималне снаге 2w  

- Ппкривени базени- кпм 20 
- Мала двпрана-кпм 8 
- Улаз за сппртисте- кпм 7 
- Кпмуникације са гпроим 

хплпм- кпм 7 

 
кпм 

 
 
 

 
42 

 
 

  

  

 

2. Уградоа система паник псветљеоа са 
пптребним материјалпм (ПГ 
развпднпм кутијпм, каблпм ПП/Y 
3*1,5 mm2 пквирнп 10 m/kom), 
испитиваое и пуштаое у рад 

кпм 42 

 

  

 

УКУПНП ЗА УПЛАТУ:   

 
Напомена: Oбавезнп наппменути укпликп нисте у систему ПДВ-а. 

Рпк исппруке и уградое:  
3 дана пд дана закључеоа угпвпра пднпснп пд увпђеоа Извпђача 
у ппсап пд стране Наручипца . 

Местп исппруке и уградое: 
Устанпва Сппртски центар„Бпбана Мпмчилпвић Величкпвић“, ул. 
Зелени булевар бб, 19210 Бпр. 

Рпк плаћаоа: 
45 дана пд дана регистрације у ЦРФ и пријема исправнпг рачуна 
исппстављенпг пп извршенпј исппруци  и уградои. 

Гарантни рпк:  

 

Местп: ______                  Ппнуђач 

Датум _________.2021. гпдине        _________________ 


