
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА Град Ваљево 
Градска управа града Ваљева 
Карађорђева улица бр. 64, 14000 Ваљево 

Email: nabavke@valjevo.org.rs  www.valjevo.rs 

 

 

 

Предмет: Обавештење о покретању поступка набавке испод лимита на које се не 

примењује Закон о јавним набавкама 

 

Ради обезбеђења транспарентности, Градска управа града Ваљева обавештава јавност 

да je покренут поступак набавке испод лимита „Прикључење објекта Етно тржнице на 

Дивчибарама на дистрибутивни систем електричне енергије“ на коју се не 

примењује Закон о јавним набавкама. 

У прилогу обавештења налази се Позив за подношење понуда. Позив за подношење 

понуда као и техничку спецификацију је потребно попунити и потписати. Понуду треба 

доставити у затвореној коверти са назнаком назива набавке у писарницу наручиоца, 

Градска управа града Ваљева, Карађорђева 64, до 27.01.2021. године до 12 часова. 

 

 

Градска управа града Ваљева 
                                                                                                    в.д. начелника 

                                                                                                     Небојша Петронић    
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На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама у својству наручиоца упућујемо  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА: Прикључење објекта Етно тржнице на 

Дивчибарама на дистрибутивни систем електричне енергије 

Понуда бр. ______________   од  _________________  

 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ : 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора 

 

 

 

 2) СТРУКТУРА ЦЕНА : 

 

Укупна цена без ПДВ-а:  

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

  



Рок и начин плаћања: 45(четрдесетпет) дана од дана службеног пријема 

рачуна  

Рок за извођење радова:  

( максимално 30 календарских дана) 

__________ календарских дана 

 

 

 

Критеријум за избор понуде 

 

Најнижа понуђена цена 

 

 

 

Датум 
 

............................................. 

 
 
 

Понуђач 
 

.......................................... 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Техничка спецификација 

            

Р.бр. Опис Јед. 
Мере 

Количина Јед. 
цена без 
ПДВ-а 
(дин.) 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 
(дин.) 

1 Ископ кабловског рова ширине - 0.4м, 
дубине - 0.8м, у земљи  IV, V i VI 
категоријe са затрпавањем и 
набијањем у слојевима од 10-20цм. 
Утовар, истовар и одвоз вишка земље 
на депонију. 

м 95     

2 Набавка, испорука, транспорт и ручно 
убацивање и разастирање песка - без 
збијања. 

м³ 8     

3 Подбушивање испод саобраћајнице и 
пешачких стаза на дубини од 0.8-1.2м, 
са ископом и затрпавањем радне јаме 
и довођењем околног терена у 
првобитно стање и са постављањем 
PVC цеви Ф100mm². Утовар, истовар 
и одвоз вишка земље на депонију. 

м 10     

4  PVC цев Ф100mm² м 10     

5 Набавка  и испорука кабла 1KV PPOO-
A 4X50mm²  са вијугавим полагањем у 
кабловски ров и  кроз PVC цев. 
Испорука фабричког атеста за кабл 

м 105     

6 Испорука и уградња типске кабловске 
ознаке на бетонском темељу МБ 150 
(200х150х200), која служи као носач 
кабловских ознака које се постављају 
изнад земље на траси кабловског 
вода. Kабловска ознака мора бити 
изравната са тротоаром, асфалтном 
или бетонском површином. Обрачун 
ће се извршити по комплет уграђеном 
темељу са кабловском ознаком.  

ком 3     

7 Испорука и уградња ознаке за 
кабловску завршницу израђену на 
јувидур плочици од три слоја (црна, 
бела, црна) 100х40х3mm са 
угравираним текстом величине 6mm 
који садржи: назив извода врста број и 
пресек проводника и напон. 
Kабловска завршница се везује 
најлоном или концем Ø1mm на 
средњу фазну жилу 
кабла. Обрачун ће се извршити по 
комаду уграђене кабловске 
завршнице.  

ком 3     



8 Испорука и уградња ознаке за 
кабловску завршницу 
израђену на јувидур плочици од три 
слоја (црна, бела, 
црна) 100х40х3mm са угравираним 
текстом величине 6mm који садржи: 
назив извода врста број и пресек 
проводника и напон. Kабловска 
завршница се везује најлоном или 
концем Ø1mm на средњу фазну жилу 
кабла. Обрачун ће се извршити по 
комаду уграђене кабловске 
завршнице.  

ком 2     

9 Испорука и полагање PVC или 
полиетилен траке црвене боје мин. 
димензија 0,2х40mm (дебљина х 
ширина) са натписом у црној боји са 
величином слова мин 20mm. 
Упозоравајућа трака се оставља у 
земљу тако да буде на дубини од око 
40cm изнад кабла. У ров ширине 40cm 
поставља се једна трака, а у шири ров 
поставља се већи број трака тако да 
су на међусобној удаљености не 
мањој од 25cm и не већој од 40cm. 
Обрачун ће се извршити по дужном 
метру положене 
упозоравајуће траке.  

м 95     

10 Израда кабловских завршница, на које 
се уграђују кабловске папучице и 
увезивање у кабловски разводни 
ормар и МРО.  

ком 2     

11 Испорука и уградња ножастог 
осигурача NV1 од 
100А,морају да поседују IEC 60269. 

ком 3     

12 Напонско испитивање 1KV кабла са 
израдом извештаја.Обрачун по 
испитаном каблу. 

ком 1     

13 Снимање изведених кабловских 
водова 10 kV и 1 kV, и 
прибављање потврде РГЗ-а о 
извршеном снимању 
(плаћа се мин 50 м) до 50 м дужине 
трасе( за сваки 
следећи излазак )  

ком 1     

14 Снимање изведених кабловских 
водова 10 kV и 1 kV, и 
прибављање потврде РГЗ-а о 
извршеном снимању 
(плаћа се мин 50 м) за сваки метар 
преко 50м дужине  

м 53     

     УКУПНО без ПДВ-а   



   УКУПНО са ПДВ-ом   

 Све радове треба понудити комплетно-дакле набавка, испорука, полагање, 
повезивање и пуштање у исправан рад. Уграђени материјал и опрема морају да 
одговарају техничким прописима и стандардима. Сав материјал за уградњу мора бити 
неупотребљаван (нов). Сва опрема која се уграђује мора бити снабдевена 
одговарајућим атестима. 

 

 

 

 

 

                 Датум 

 

............................................. 

 

 

 

            Понуђач 

 

.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додатни услови 

Технички и стручни капацитет: 

• Стручни капацитет подразумева радно ангажована: 
1 (један) лице са високом стручном спремом електротехничког смера – инжењер,  

2 (два) лица електро струке (III или IV степен електро струке) за рад на позицијама електро радова из 

тендера, 

2 (два) радника осталих занимања за обављање помоћних позиција радова 

 

Доказ: За све запослене у радном односу - копија одговарајућих појединачних М образаца којим се 

потврђује пријава, промена или одјава на обавезно социјално осигурање. 

За све запослене ангажоване путем уговора ван радног односа или другог уговора који је правни основ 
ангажовања - копије уговора за рад ван радног односа (уговор о обављању привремених и повремених 
послова, уговор о допунском раду и др.). 
 

• Референт листа подразумева да је понуђач у последње три године од дана објављивања 
позива за подношење понуда, остварио пословни приход по основу радова у вези  
набавком од 203.000,00 динара без ПДВ-а. 

Доказ: Потребно је да понуђач као доказ достави уговоре који за предмет имају услуге које су предмет 
набавке, са копијама рачуна да су услуге плаћене. 
 

Финансијски капацитет: 
 
•    Финансијски капацитет подразумева да је понуђач у последње три године од дана објављивања 
позива, остварио приход у минималном износу од 406.000,00 динара без ПДВ-а. 
Доказ: Извештај о бонитету - образац БОН - ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да 
садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за последње три године (у 
зависности од почетка обављања делатности привредног субјекта). 

 

Тражене доказе за додатне услове доставити уз понуду. 

 

Средство финансијског обезбеђења:   

Понуђач је дужан да приликом закључења уговора достави меницу за добро извршење посла, са 

меничним овлашћењем и са клаузулом „без протеста“ у висини од 10% укупне вредности понуде без ПДВ- 

а, са роком важности 30 (тридесет) дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз сопствену 

меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави потврду о регистрацији менице од стране 

пословне банке, ОП образац и копију картона депонованих потписа.     

 
Резервни критеријум за доделу уговора:  рок за извођења радова 

Образложење: У случају да се поднесу две или више понуда са истом минималном понуђеном 

ценом, наручилац ће уговор доделити понуђачу који понуди краћи рок за извођење радова. 

 

Рок за извођење радова: максимално 30 календарских дана 


