Позив за подношење понуде
Позивамо Вас да у поступку набавке на основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама –
Текуће одржавање опреме – опрема за комуникацију, Бр. XI-13-404-51/2016, доставите понуду, према
условима и роковима из Обрасца понуде и Техничке спецификације коју вам достављамо у прилогу овог
Позива.
Предмет набавке
Назив и ознака из Општег речника
набавки
Рок за подношење понуде:
Разматрање понуда ће се обавити дана:
Начин подношења понуде

Критеријуми за избор најповољније
понуде
Особа за контакт

Текуће одржавање опреме – опрема за комуникацију
50334110 – Услуге одржавања телефонске мреже
02.03.2016. године, до 10:00 часова
02.03.2016. године у 10:15 часова
Понуда се подноси непосредно или путем поште, на
адресу - Градска управа града Панчева, Агенција за јавне
набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, или на
e-mail адресу: javne.nabavke@pancevo.rs, или факсом бр.
013/352799, са назнаком „Текуће одржавање опреме –
опрема за комуникацију , Бр. XI-13-404-34 /2016 “
„Најнижа понуђена цена“
Бранислав Батинић, дипл. менаџер, службеник за јавне
набавке, e-mail: javne.nabavke@pancevo.rs

Молимо Вас потврдите пријем Позива за подношење понуде, који Вам достављамо путем е
маил-а.

АГЕНЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Бранислав Батинић, дипл. менаџер
службеник за јавне набавке

Бр. ___________од_______________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
За набавку услуге текућих поправки и одржавања опреме за комуникацију, у складу са Техничком
спецификацијом Наручиоца, Бр. XI-13-404-51/2016.
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:_____________________________________
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА:__________________________________
УЛИЦА И БРОЈ:_________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ:________________________________________
ПИБ:__________________________________________________
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ.__________________________________
РАЧУН БРОЈ:___________________________________________
БАНКА:________________________________________________
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК:_________________________________
ОСОБА ЗА КОНТАКТ:____________________________________
БРОЈ ТЕЛЕФОНА:_______________________________________
Е-МАИЛ:_______________________________________________
ЦЕНА:
Ре
д.
бр.

ВРСТА УСЛУГА

1. Поправка фиксних телефонских
апарата

Јед.
мере

ЦЕНА
по јединици
мере
у динарима
без ПДВ-а

Стопа
ПДВ
у%

ЦЕНА
по јединици
мере
у динарима
са ПДВ-ом

норма сат

2. Поправка даљинских
телефонских апарата
3. Поправка дигиталних или ISDN
апарата
4. Поправка телефакс апарата

норма сат

5. Поправка мини телефонских
централа
6. Поправка велике дигиталне
централе
7. Програмирање мини
телефонских централа
8. Програмирање велике
телефонске централе
9. Поправка секундарне
телефонске инсталације
10. Израда нове секундарне
телефонске инсталације.

норма сат

норма сат
норма сат

норма сат
норма сат
норма сат
норма сат
норма сат

Укупна цена по јединици мере за ставке од 1. до 10.
Напомена: Укупна збирна јединична цена служи Наручиоцу за бодовање понуда.
Цена мора да садржи све трошкове који понуђач има у реализацији ове набавке.
Цене морају бити фиксне и не могу се мењати током трајања Уговора.
Рок извршења услуге је ______часова (не може бити дужи од 24 часа) од часа пријема налога Наручиоца.
Место извршења услуге је Градска управа града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, у складу са
техничком спецификацијом Наручиоца.

Рекламациони рок: У случају да Наручилац констатује да су утврђени недостаци у квалитету извршених
услуга, Вршилац услуге је дужан исте отклонити најкасније у року од 24 часа од часа пријема рекламације
од стране Наручиоца.

Услови плаћања: Наручилац ће плаћање извршити у року од 15 дана од дана извршене услуге, а на
основу испостављење фактуре понуђача на рачун бр. _________________код банке_________________.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
Време важења уговора: Уговор се закључује на одређено време, почев од дана потписивања Уговора,
закључно са 31.12.2016. године, односно до износа планираних средстава Одлуком о буџету града
Панчева за 2016. године.
Наручилац је дужан да у случају утрошка планираних средстава из претходног става, пре 31.12.2016.
године, обустави достављање налога за испоруку Добављачу.
У прилогу Обрасца понуде достављам норматив радног времена.
Наручилац обезбеђује резервне делове и потрошни материјал за поправку и одржавање опреме за
комуникацију.

Место:
ДАТУМ:

М.П.

Потпис овлашћеног лица
______________________

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ
Предмет набавке је набавка услуге текућих поправки и одржавања опреме за комуникацију са уградњом
оргиналних резервних делова и потрошног материјала, и подразумева следеће:
1.

поправке фиксних телефонских апарата
 поправке даљинских телефонских апарата
 поправке дигиталних или ISDN апарата
 поправке телефакс апарата
 поправке мини телефонских централа
 поправке велике дигиталне централе
 програмирање мини телефонских централа
 програмирање велике телефонске централе
 поправка секундарне телефонске инсталације
 израда нове секундарне телефонске инсталације.

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Лице задужено за реализацију набавке
и праћење извршења уговора
Владимир Крстић

