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 30.11.2020. године
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке канцеларијског намештаја-једне столице
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 канцеларијског намештаја- једне столице
Разлози набавке:
Замена дотрајалог канцеларијског намештаја, односно набавка једне канцеларијске столице.
Предмет и техничка спецификација добара:
-

постоље хромирано метално;
лифтомат;
рукохвати;
материјал седишта и наслона: еко кожа у црној боји
висина: 114-122
ширина: 66
оптерећење 120 кг

Рок и начин за достављање понуде
Рок за достављање понуда, односно профактура је уторак, 1. децембар 2020. године, до 14:00
часова.
Достављање понуда врши се електронским путем, на мејл адресе: nada.mirceta@aod.rs и
andrej.djujic@aod.rs
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Рок испоруке:
Максимум 2 радна дана од дана пријема обавештења о прихватању понуде, односно цене која је
исказана у профактури
Место испоруке добра:
Пословне просторије Наручиоца у улици Кнез Михаилова бр. 2, Београд
Гаранција:
Понуђач треба да достлави рок важења гаранције за понуђена добра. Гарантни рок за
канцеларијску столицу не може бити краћи од 2 године.
Цена
Понуђач исказује цену у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Важност понуде
Понуда мора да важи најмање 5 дана од дана истека рока за достављање 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.
Остале напомене:
С обзиром да се ради о набавци вредности на које се Закон о јавним набавкама не примењује,
предмет набавке биће плаћен на основу профактуре/фактуре најповољнијег понуђача.
Начин плаћања
Понуђач ће наручиоцу испоставити профактуру/фактуру са обрачунатим износом за набавку добра.
Плаћање се врши у року од 5 радних дана од дана достављања про-фактуре/фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуда/профактура треба да садржи:
1) Назив понуђача;
2) Адресу понуђача;
3) Матични број понуђача;
4) Порески идентификациони број понуђача - ПИБ;
5) Телефон;
6) Број рачуна понуђача и назив банке код које Понуђач има отворен рачун;
7) Понуђену цену за са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији набавке;
8) Рок и начин плаћања;
9) Гарантни рок добра;

10) Рок важења понуде.
Контакт подаци:
Андреј Ђујић
телефон: +381 11 20 75 123
е-mail: andrej.djujic@aod.rs

