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 28.9.2022. године
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке канцеларијског намештаја, Партијa 2. – металне полице

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
Наручилац: Агенција за осигурање депозита (у даљем тексту: Агенција)
Адреса: Београд, Кнез Михаилова бр. 2.
Матични број: 17606786
ПИБ: 104001240
Интернет страница: www.aod.rs

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ И ОПИС ДОБРА
Агенција има потребу за набавком 3 (три) металне полице неопходних за смештај опреме и делова
у сервер сали, следећих карактеристика:
-

Материјал: целокупно метал или комбинација метал-иверица/ метал - медијапан

-

Боја: поцинкован или других боја

-

Број полица (нивоа): 4

-

Максимална носивост по полици: од 300 kg – 450 kg (оквирно)

-

Димензије: (дате оквирно)
180 x 120 x 50 cm

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 у слободној форми детаљнији oпис металне полице, са сликом или
да проследи линк ради увида у детаљнију спецификацију металне полице.
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.
Важност понуде
Понуда мора да важи најмање 8 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.
НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
Понуђач може да достави попуњен и потписан образац понуде или може да достави профактуру са
називом и карактеристикама металних полица које нуди, као и цену:
Укупна цена за Укупна цена за
Јединична
Јединична
3 металне
3 металне
Р.б.
Предмет набавке
цена
цена
полице
полице
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
без ПДВ-а
са ПДВ-ом
1.
2.

Испорука
УКУПНО:

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

Гарантни рок __________ од дана испоруке

Рок испоруке (максимум 30 дана)

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

Рок важења понуде: (минимум 8 дана од дана
______ дана од дана истека рока за достављање понуде
истека рока за достављање понуде)
Валута плаћања:

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

Крајњи рок за достављање понуда, односно профактура је четвртак, 6.10.2022. године, до
23:59 часова.
Достављање понуда врши се електронским путем, на мејл адресе: suzana.dujkovic@aod.rs и
gordana.milkovic@aod.rs
БУЏЕТ ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:
Максимални износ средстава намењен за плаћање добара који су предмет набавке је 25.000,00
динара без ПДВ-а, односно 30.000,00 динара са ПДВ-ом.

Контакт подаци:
Сузана Дујковић
телефон: +381 11 20 75 167
е-mail: suzana.dujkovic@aod.rs
Гордана Милковић
телефон: +381 11 20 75 152
е-mail: gordana.milkovic@aod.rs

