
 

 

 

 

  

 

 

Музеј „Хореум Марги – Равно“ Ћуприја 

упућује 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 

 

ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ: КОНТРОЛНИ ПРЕГЛЕД И СЕРВИСИРАЊЕ 

ПРОТИВПОЖАРНИХ АПАРАТА, КОНТРОЛА АНТИПАНИК СВЕТИЉКИ И ЗАМЕНА 

НЕИСПРАВНИХ У ЗГРАДИ МУЗЕЈА И ИСПИТИВАЊЕ ПРИТИСКА НА 

СПОЉАШЊЕМ НАДЗЕМНОМ ХИДРАНТУ 

БЕЗ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Предмет набавке је: 

 

-Редован сервис и контрола противпожарних апарата који обухвата: технички преглед 

исправности ПП апарата S6A, S9, S9A и CO2-5, испитивање тела ПП апарата (посуде 

ватрогасних апарата), тип S6, S9 на ХВП, испитивање тела апарата (челичне боце 

ватрогасних апарата), тип СО2-5 на ХВП, талкирање црева по испитивању и сушењу, 

гарантни/контролни лист ППА – укупно 10 комада. 

-Контрола антипаник светиљки (укупно 6) и замена истих на местима где су 

неисправне, у свему према спецификацији и врсти услуге, која је саставни део захтева за 

понуду. 

-Редовна контрола испитивања притиска на спољашњем надземном хидранту. 

Добављач је у обавези да услуге врши редовно, у складу са прописима о противпожарној 

заштити и потребама наручиоца. 

Редован сервис и контрола врше се у објекту наручиоца. 

Место пружања услуге: Музеј „Хореум Марги – Равно“ Ћуприја, ул. Јована Курсуле  

бр.2  

Време пружања услуге: радним данима од 8,оо – 15,оо часова. Радови ће се изводити по 

потписивању уговора. Понуда се даје на обрасцу наручиоца. Плаћање за услуге врши се у 

року од 45 дана од дана испоставе рачуна регистрованог у ЦРФ. 

Критеријум за оцену понуда је најнижа понуђена укупна цена без ПДВ-а. 



Наведена цена обухвата услугу, излазак на терен и резервни део који се замењује, 

односно све зависне трошкове. 

Напомена:  

-делови који се замењују приликом вршења предметне услуге морају бити 

оригинални. 

Набавка се спроводи по чл.27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, без 

спровођења поступка јавне набавке. 

 

Понуђач је обавезан да: 

-услуге врши на начин како је то предвиђено нормама  и упутствима произвођача апарата, 

-прати законске, временске рокове за контролу ПП апарата и средстава и да се истих 

придржава приликом сервисирања – пружања услуга. 

-прати стање ПП апарата и хидраната и даје предлоге за отпис ПП апарата. 

 

Понуђачи понуде подносе непосредно, на мејл: javnenabavke@muzejcuprija.rs или 

путем поште на адресу : Музеј „Хореум Марги – Равно“ Ћуприја, ул. Јована Курсуле 

бр.2. 

Рок за подношење понуда је до 20.01.2023. године до 12 часова. 

Отварање и оцена понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда. 

Неблаговремене понуде се неће разматрати и биће враћене понуђачима. 

Контакт Миодраг Шевић 035 8871 270 , 069 607065. 

 

Ћуприја, 13.01.2023. године 

 

                                                                                                   Директор 

                                                                                         Новак Новаковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javnenabavke@muzejcuprija.rs


 

Музеј „ХОРЕУМ МАРГИ – РАВНО“ ЋУПРИЈА 35230 Јована Курсуле 2, Матични број: 

06936792 ПИБ: 101370873, тел. 8871 270, е-пошта : javnenabavke@muzejcuprija.rs 

 

 

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ 

 

Текуће поправке и одржавање опреме                                         Датум: 13.01.2022. године 

Назив понуђача:  

Адреса:  

Име и презиме особе за контакт:  

Електронска пошта:  

Телефон/факс:  

ПИБ:  

Матични број:  

 

 

П О Н У Д А – бр, ____________________________ од _________________________. године 

I део услуге 

Р.бр. Назив и опис артикла Јед. 

мере 

количина Јед.цена Укупно 

без 

ПДВ-а 

пдв Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. Редован сервис и 

контрола- два пута 

годишње: технички 

преглед 

исправности ПП 

апарата 

S6A,S9,S9A,CO2-5 

испитивање тела 

ком 10     
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ПП апарата (посуде 

ватрогасних 

апарата), тип С 6,9 

на ХВП, 

испитивање тела 

апарата (челичне 

боце ватрогасних 

апарата), тип СО2-5 

на ХВП, талкирање 

црева по 

испитивању и 

сушењу, 

гарантни/контролни 

лист 

2. Контрола 

исправности 

антипаник светиљки 

и замена на местима 

где су неисправне-два 

пута годишње 

ком 6     

3. Редовна контрола – 

два пута годишње: 

испитивање притиска 

на спољашњем 

надземном хидранту  

ком 1     

   Укупно:     

    

II део услуге 

 

Р.бр. Назив и опис артикла Јед. 

мере 

количина Јед.цена Укупно 

без 

ПДВ-а 

пдв Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. Редован сервис и 

контрола- два пута 

годишње: технички 

преглед 

исправности ПП 

ком 10     



апарата 

S6A,S9,S9A,CO2-5 

испитивање тела 

ПП апарата (посуде 

ватрогасних 

апарата), тип С 6,9 

на ХВП, 

испитивање тела 

апарата (челичне 

боце ватрогасних 

апарата), тип СО2-5 

на ХВП, талкирање 

црева по 

испитивању и 

сушењу, 

гарантни/контролни 

лист 

2. Контрола 

исправности 

антипаник светиљки 

и замена на местима 

где су неисправне-два 

пута годишње 

ком 6     

3. Редовна контрола – 

два пута годишње: 

испитивање притиска 

на спољашњем 

надземном хидранту 

ком 1     

   Укупно:     

 

 

 

Начин и услови плаћања: ___________________________________________________ 

 

Рок испоруке: ______________________________________________________________ 

 



                                                             м.п                                                  Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                               _________________________                                                                                            


