На основу члана 47. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке унутар Агенције за
осигурање депозита (О.бр.ПС-65/15 од 22.12.2015. г. и О.бр.ПС-320/18 од 7.12.2018. г.), који се
односи на набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује, дана 29.5.2019. године
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке канцеларијских (радних) фотеља
Агенција за осигурање депозита, Београд, ул. Кнез Михалова бр. 2, спроводи поступак
прикупљања понуда канцеларијских (радних) фотеља.
Предмет и опис добра
Агенција за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција) има потребу за набавком око 30
(тридесет) фотеља за салу за састанке.
Радна фотеља са фиксним руконаслоном и са механизмом за подешавање висине фотеље и
механизмом са блокадом фотеље у радном положају. Отпресак фотеље из једног дела, сунђер
седишта минимум дебљине 6 цм а наслона минимум дебљине 6 цм. Постоље фотеље петокрака
звезда (хромирана, метална, алуминијумска, дрвена и др.) са пвц или гуменим точкићима. Фотеља
тапацирана еко кожом у црној боји. Фотеља мора бити тестирана на тежину од 120 кг.
Посебни услови и захтеви
Понуђач може да буде физичко и правно лице које је регистровано за продају траженог добра.
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и важећим стандардима
квалитета.
Понуђач треба да:
 достави детаљнији oпис радне фотеље, са сликом;
 достави рок важења гаранције за понуђено добро;
 понуди примерен рок испоруке и монтаже од тренутка пријема наруџбенице од стране
Агенције, као и да испоручи и изврши монтажу добра у седиште Агенције за осигурање
депозита, Београд, ул. Кнез Михаилова 2;
 на захтев Агенције, достави узорак понуђеног добара.

Начин и рок подношења понуда
Понуђач је дужан да достави понуду:
Р.б.

Предмет набавке

1.

Радна фотеља

2.

Испорука

3.

Монтажа

Јединична цена
без ПДВ-а

Јединична цена
са ПДВ-ом

Укупна цена за
30 фотеља
без ПДВ-а

Укупна цена за
30 фотеља
са ПДВ-ом

Гарантни рок:
(не може бити краћи од 24 месеца)

Гарантни рок __________ од дана испоруке и монтаже

Рок испоруке и монтаже:

Не дуже од _____ радних дана од тренутка пријема
наруџбенице од стране Агенција

Рок важења понуде: (минимум 30 дана)

______ дана од дана отварања понуда

Валута плаћања:

У року до ______ дана од дана пријема рачуна, а по извршеној
испоруци

НАПОМЕНА: у слободној форми доставити детаљан опис радне фотеље, са сликом.
Понуде се достављају путем електронске поште на адресу natasa.jakovljevic@aod.rs
Крајњи рок за достављање понуда електронским путем је најкасније до 5. јуна 2019. године,
до 23:59 часова.

Контакт подаци:
Наташа Јаковљевић
телефон: +381 11 20 75 127
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