На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање
депозита (О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године), који се односи на набавке на које се Закон о
јавним набавкама не примењује, дана 26.02.2021. године

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке добара – опреме за таблете

Подаци о наручиоцу
Наручилац: Агенција за осигурање депозита
Адреса: Београд, Кнез Михаилова бр. 2.
Матични број: 17606786
ПИБ: 104001240
Интернет страница: www.aod.rs
Предмет набавке
Предмет набавке је набавка опреме за таблете.
Техничке карактеристике (спецификације), количина и опис добара
Ред.
бр.
1.
2.

Предмет набавке
Оловка за таблет
Слушалице за таблет

Ред.
бр.

Количина
3
3

Предмет набавке - опис
Оловка за таблет iPad Air 4

1.

Apple Pencil (2nd Generation)
Слушалице за таблет iPad Air 4

2.

Apple AirPods2 with Charging Case
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

у динарима
Набавка добара – Рачунарске опреме,
Партија 1. - Опрема за таблете
Рок и начин плаћања
Рок важења понуде
Рок испоруке

Ред.бр.

Предмет набавке

(1)

Цена оловке за таблет по комаду

(2)

Цена 3 оловке за таблет

(3)

Цена слушалице за таблет по комаду

(4)

Цена 3 слушалице за таблет

(5)

Цена једне испоруке на адресу у Београду

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

УКУПНО (2+4+5)

Место:_____________

Понуђач:

Датум:_____________

_____________________
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Захтеви Наручиоца:

Рок испоруке: максимум 3 дана од дана закључења уговора.
Место испоруке добра: пословне просторије Наручиоца у улици Кнез Михаилова бр. 2, Београд.
По извршеној испоруци представник Наручиоца и представник Понуђача потписују записник о
квантитативном и квалитативном пријему добара, чиме потврђују да је добро испоручено.
Гаранција: понуђач је дужан да достави гаранцију у складу са препорукама произвођача у трајању
од најмање 2 године.
Квалитет: У случају да испоручено добро нема тражене квалитативне карактеристике односно
има недостатаке у погледу квалитета, то ће се записнички констатовати од стране овлашћеног
представника Наручиоца. Понуђач је у обавези да у разумном року, не дужем од 24 часа од дана
испоруке, испоручи добра уговореног квалитета. Уколико у остављеном року Понуђач не испоручи
добра уговореног квалитета, Наручилац задржава право раскида уговора.

Начин подношења понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворенoj
на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Понуда се доставља на адресу наручиоца:
Агенција за осигурање депозита
11000 Београд
Кнез Михаилова бр. 2.
други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница)
са назнаком: ,,Понуда за набавку добара – Рачунарске опреме, Партија 1. - Опрема за таблете
– НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда треба да садржи:
1) Назив понуђача;
2) Адресу понуђача;
3) Матични број понуђача;
4) Порески идентификациони број понуђача - ПИБ;
5) Име особе за контакт;
6) Електронска адреса понуђача (e-mail);
7) Телефон;
8) Број рачуна понуђача и назив банке код које Понуђач има отворен рачун;
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9) Име и презуиме Лица овлашћеног за потписивање уговора;
10) Образац понуде потписан од стране овлашћеног лица понуђача;
Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

Рок за достављање понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до среде, 03.03.2021.
године, до 12:00 часова.
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити
време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда
достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о
пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити
понуду неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Oтварање понуда
Отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за предају понуда, у 12:15 часова,
на адреси наручиоца, сала за састанке на IV спрату.
Отварање понуда спроводи комисија за спровођење набавке. Поступку отварања понуда
присуствују само представници понуђача уз претходно подношење писменог пуномоћја.
Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник.

Измене, допуне и опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин
који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења
односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Агенција за осигурање депозита
11000 Београд
Кнез Михаилова бр. 2.
други спрат, канцеларија бр. 218 (Писарница)
са назнаком:
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„Измена понуде за набавку добара – Рачунарске опреме, Партија 1. - Опрема за таблете – НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за набавку добара – Рачунарске опреме, Партија 1. - Опрема за таблете – НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за набавку добара – Рачунарске опреме, Партија 1. - Опрема за таблете – НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за набавку добара – Рачунарске опреме, Партија 1. - Опрема за таблете
– НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Цена
Понуђач исказује цену у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. Понуђач не доставља важећи
комерцијални ценовник.
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Важност понуде
Понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуде. У случају да понуђач наведе
краћи рок вaжења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може
затражити од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за
продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Начин плаћања
Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана од дана уредно примљеног рачуна. Плаћање се врши
уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
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Критеријум за доделу уговора
Одлука ће бити донета применом критеријума најниже понуђене укупне цене.
Уколико две или више понуда имају једнаку цену, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди
краћи рок испоруке добара, а ако је и овај рок исти, биће изабрана понуда понуђача која је пре
пристигла на адресу наручиоца.
У случају прихватања понуде, са изабраним понуђачем закључиће се уговор којим ће се
дефинисати међусобна права и обавезе у вези испоруке добара који су предмет набавке.

Додатна појашњења у вези са припремом понуде
Додатна појашњења и информације у вези са припремом понуде понуђачи могу тражити путем
поште или електронске поште.

Лицa за контакт:
Андреј Ђујић
Е - mail адреса: andrej.djujic@aod.rs

Предраг Милошевић
Е-mail адреса: predrag.milosevic@aod.rs
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