
НАРУЧИЛАЦ 
 
АДРЕСА 
 
БРОЈ: 01-1759 
 
ДАТУМ: 7.9.2020.год. 

 
 

На основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике Србије" бр. 91/2019) и налога 

одговорног лица број 01-1757 од 7.9.2020.године, достављамо: 

 

 

П О З И В 

за достављање понуда 

 
 

Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуга – Одржавање видео надзора и 

алармног система, која је планиране у Плану набавки установе под редним бројем 2.2.13., а у 

складу са спецификацијом која се налази у прилогу овог позива. 

 

Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити 

све податке у обрасцу. 

 

Предмет набавке:набавка услуга – Одржавање видео надзора и алармног система 

Цене у понуди изразити у динарима, са и без ПДВ-а. 

 

 

Рок извршења: Сукцесивно, у року од 3 дана од пријема захтева наручиоца. Са 

понуђачем који понуди најнижу укупну цену без ПДВ склопиће се Уговор на период од годину 

дана – 12 месеци, одмах након оцене понуда.  

 

Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року од 45 дана од дана извршења 

услуга, а према испостављеној исправној фактури. 

 

 Рок за достављање понуда: 10.9.2020. године до 12:00 часова. 

 

 Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил адресу:sekretar@talenti.edu.rs 

или лично/путем поште на адресу: Школа за музичке таленте, Милице Ценић бб, Ћуприја. 

Особа за контакт: Мирјана Паунковић, 069/611725. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИК 



 

Понуђач:_________________________ 

Текући рачун:  ____________________ 
ПИБ:  ____________________________ 

МБ:  _____________________________ 
Адреса: __________________________ 

Е.маил: __________________________ 
Телефон/Факс:  ___________________ 
Контакт особа: ____________________ 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
__________________________________ 

број ______ 

 
У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом 

изјављујемо да смо спремни да извршимо набавку по следећим ценама и осталим условима: 

 

Опис услуга 

Цена 

месечно 

без ПДВ-

а 

Цена 

месечно 

са  ПДВ-

ом 

Цена за 12 

месеци без 

ПДВ-а 

Цена за 12 

месеци са 

ПДВ-ом 

Одржавање система за видео надзор за 

40 камера и то: 

-усклађивање система са законом; 

-вођење прописане документације 

система техничке заштите; 

- периодични преглед система – 2 пута 

месечно; 

- техничка подршка; 

- сервисирање и одржавање система; 

- време одзива сервиса на позив – до 

72 сата, 

 

   

Одржавање и сервисирање алармног 

система 

за уграђену опрему која садржи: 5 PIR 

сензора, централу, три жичане 

тастатуре и спољну сирену 

 

   

УКУПНО   

 

 
Рок извршења: ___________ дана од дана пријема захтева наручиоца.  

 

Услови плаћања: по фактури, у року од ___________ дана од дана примопредаје 

извршених радова. 

 

 
М. П.        ____________________  

Потпис одговорног лица 


