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 25.10.2021. године
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке услуга дезинфекцијe објекта
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 ове набавке је услуга дезинфекције објекта, односно пословних просторија Агенције.
Уговор са најповољнијим понуђачем се закључује на годину дана од дана потписивања, односно до
утрошка средстава предвиђених за ту намену.
Техничке карактеристике (спецификације) и опис набавке
Набавка се спроводи како би се обезбедила дезинфекција пословних просторија у случају појаве
заразне болести Covid 19 међу запосленима у Агенцији, а у циљу заштите здравља запослених и
спречавања ширења епидемије заразне болести. Разлог за дезинфекцију просторија постоји у случају
проширења заразе и примењује се у просторијама и на предметима који су били у контакту са
зараженим особама и спроводи се континуирано док зараза траје.
Дезинфекција се односи на затворени простор, односно све радне и помоћне просторије, као и
лифтове у пословној згради наручиоца.
Услуге дезинфекције просторија вршиће се у складу са потребама и по налогу наручиоца.
Понуђач је дужан да:
 обави услугу дезинфекције просторија професионално и стручно, ангажовањем
квалификованог особља и у складу са важећим стандардима
 обави услугу дезинфекције просторија у року од највише 48 сати од добијања налога од
наручиоца
 обави услугу дезинфекције по завршетку радног времена наручиоца или викендом како би
се постигла највећа ефикасност
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приликом обављања дезинфекције користи регистроване препарате који су предвиђени за
употребљавање у објектима где бораве људи и који нису штетни по њихово здравље
користи препарате који уништавају најшири спектар микроорганизама и вируса, укључујући
и вирус Covid 19
достави листу препарата које користи за дезинфекцију и да достави фотокопије решења о
стављању тих препарата у промет и безбедносни лист (сигурносно технички лист)
средства за дезинфекцију користи на начин којим се обезбеђује заштита животне средине
након спроведене дезинфекције изда валидну потврду о извршеној дефзинфекцији.

Место реализације услуге: на адреси Наручиоца, 11000 Београд, ул. Кнез Михаилова бр. 2.
Начин подношења понуде
Понуде се подносе искључиво електронски на адресе: andrej.djujic@aod.rs и vesna.petrovic@aod.rs
Понуђач подноси понуду на Обрасцу понуде који се налази у Прилогу 1 овог позива. Понуда мора
бити потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Уз понуду понуђач је дужан да достави:
˗ попуњен и потписан Модел уговора који се налази у Прилогу 2 овог позива
˗ Листу препарата које користи за дезинфекцију
˗ фотокопије решења о стављању тих препарата у промет и безбедносни лист (сигурносно
технички лист)
Рок за достављање понуде
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до петка, 29.10.2021.
године, до 12:00 часова.
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.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
Oтварање понуда
Отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за предају понуда, у 12:15 часова, на адреси
наручиоца.
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. Сви попусти морају бити урачунати у понуђену цену.
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
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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
Плаћање се врши по појединачно извршеној услузи уплатом на рачун понуђача. Рок плаћања је 15
дана од дана уредно примљене фактуре.
Критеријум за доделу уговора
Одлука ће бити донета применом критеријума најниже понуђене цене.
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ПРИЛОГ 1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
у динарима
2) ПОНУДА
Предмет набавке
Услуга дезинфекције пословних
просторија по м2

Рок важења понуде
(најмање 60 дана)

Укупна
површина
објекта

Цена по м2
без ПДВ

Цена по м2
са ПДВ-ом

Приближно
3.000 м2

____________ дана

Место:_____________

Понуђач:

Датум:_____________

_____________________
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ПРИЛОГ 2
МОДЕЛ УГОВОРА
о услузи дезинфекције објекта
Наручилац:

Агенција за осигурање депозита, Београд, ул. Кнез Михаилова бр. 2, ПИБ
104001240, матични број 17606786, коју заступају председник Одбора
директора Небојша Анђелковић и члан Одбора директора Саша Савић

Извршилац:

________________________,
_______________, матични
_______________

адреса:
___________________,
ПИБ
број __________________, кога заступа

Уговорне стране сагласно констатују:
 да је Наручилац дана 15.10.2021. године објавио позив за достављање понуде у поступку
набавке услуге дезинфекције објекта;
 да је Извршилац доставио благовремену и потпуну понуду електронским путем дана
_______2021. године, која у потпуности одговара техничкој спецификацији из позива;
 да је дана ________2021. године донета Одлука о додели уговора којом је понуда Извршиоца
проглашена најповољнијом, О.бр.ОД.Д-______/21.
Члан 1.
Предмет овог уговора је услуга дезинфекције објекта, односно пословних просторија Наручиоца у
случају појаве заразне болести Covid 19 међу запосленима, а у циљу заштите здравља запослених и
спречавања ширења епидемије заразне болести.
Дезинфекција се односи на затворени простор, односно све радне и помоћне просторије, као и
лифтове у пословној згради Наручиоца, а у свему према техничкој спецификацији из позива и понуди
Извршиоца од ______.2021. године.
Члан 2.
Цена за пружање услуга дезинфекције објекта по м2 износи ________ динара без ПДВ-а, односно
________ динара са ПДВ-ом.
Цена из става 1. овог члана је фиксна за време важења овог уговора.
Услуге дезинфекције просторија вршиће се у складу са потребама и по налогу Наручиоца.
Члан 3.
Процењена вредност предметне набавке износи __________ динара без ПДВ-а, односно
_____________ динара са ПДВ-ом. (попуњава Наручилац). Плаћање ће се вршити до нивоа средстава
обезбеђених финансијским планом Наручиоца за ове намене.
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Члан 4.
У току трајања овог уговора Извршилац је дужан да:
 обави услугу дезинфекције просторија професионално и стручно, ангажовањем
квалификованог особља и у складу са важећим стандардима
 обави услугу дезинфекције просторија у року од највише 48 сати од добијања налога од
наручиоца
 обави услугу дезинфекције по завршетку радног времена наручиоца или викендом како би
се постигла највећа ефикасност
 приликом обављања дезинфекције користи регистроване препарате који су предвиђени за
употребљавање у објектима где бораве људи и који нису штетни по њихово здравље
 користи препарате који уништавају најшири спектар микроорганизама и вируса, укључујући
и вирус Covid 19
 достави листу препарата које користи за дезинфекцију и да достави фотокопије решења о
стављању тих препарата у промет и безбедносни лист (сигурносно технички лист)
 средства за дезинфекцију користи на начин којим се обезбеђује заштита животне средине
 након спроведене дезинфекције изда валидну потврду о извршеној дефзинфекцији.
Место реализације услуге је на адреси Наручиоца у Београду, Кнез Михаилова бр. 2.
Члан 5.
За реализацију овог уговора уговорне стране именују представнике, и то:
представник Наручиоца: ________________________, (попуњава Наручилац)
представник Извршиоца: ______________________. (попуњава Извршилац)
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање врши за сваку појединачну услугу по цени утврђеној у
члану 2. овог уговора, а у року од 15 дана од дана пријема фактуре достављене од стране Извршиоца.
Наручилац врши уплату на рачун Извршиоца број ________________________, који се води код
____________________ банке а.д. ______________.
Члан 7.
Свака уговорна страна може отказати уговор са отказним роком од 15 дана који тече од дана
достављања писаног обавештења о отказу.
Члан 8.
Овај уговор се закључује на период од 1 (једне) године од дана потписивања, односно до утрошка
средстава планираних за ту намену.
Члан 9.
На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулише
облигационе односе и други позитивни прописи.
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Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове који настану у реализацији овог уговора
решавају споразумно, а уколико то није могуће, спор ће се решавати пред надлежним судом у
Београду.
Члан 10.
Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка, од којих свака од уговорних страна задржава за своје
потребе по 2 (два) примерка.

ИСПОРУЧИЛАЦ:

НАРУЧИЛАЦ:
ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

_________________
Небојша Анђелковић
ЧЛАН
ОДБОРА ДИРЕКТОРА
Саша Савић
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