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 31.08.2022. године
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке телефонских апарата

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Агенција за осигурање депозита
Адреса: Београд, Кнез Михаилова бр. 2.
Матични број: 17606786
ПИБ: 104001240
Интернет страница: www.aod.rs
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА

Р.б.
1.
2.

Предмет набавке
Телефонски апарат PANASONIC KX-TSC11FXW или бољих техничких
карактеристика
Телефонски апарат PANASONIC KX-TG2511FXM или бољих техничких
карактеристика

Комада
10
4

Напомена: апарати који се нуде могу бити наведене марке или одговарајући.
ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА:
Рок испоруке: максимум 30 дана од дана закључења уговора, односно достављања наруџбенице.
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 (две) 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 ИЛИ ПРОФАКТУРЕ:
Понуђач може да достави попуњен и потписан образац понуде или може да достави профактуру
са називом и карактеристикама апарата које нуди, као и цену:
Опис понуђеног добра
(уписује понуђач)

Количина

Цена
без ПДВ-а

Цена
са ПДВ-ом

10
4
УКУПНО

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ:
Одлука ће бити донета применом критеријума најниже понуђене укупне цене.
Уколико две или више понуда имају једнаку цену, биће изабрана понуда понуђача која је пре
пристигла на адресу Наручиоца.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:
Понуде се достављају електронским путем на мејл адресе: predrag.milosevic@aod.rs и
suzana.dujkovic@aod.rs
Крајњи рок за достављање понуда је четвртак, 08. септембра 2022. године, до 23:59 часова.
Контакт подаци:

Предраг Милошевић, тел. 011/2075-159
Сузана Дујковић, тел. 011/2075-167

