
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА“ СРЕЋНО“
Кнеза Милоша 57/а
Деловодни бр: 300 /15
Датум:20.03.2015.године.
ЋУПРИЈА

На основу члана 39. став 6 Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'',
број 124/2012), члана 43. Правилника о набавкама, Одлуке о покретању поступка
набавке бр.263 /15 од 11.03.2015.године и Записника о поступку набавке бр.299/15
од 20.03.2015 године, Директор издаје:

НАРУЏБЕНИЦУ

Купац: Дом ученика средњих школа у Ћуприји, ул. и бр. Кнеза Милоша бб,
35230 Ћуприја, мат.бр.: 17769367, ПИБ: 106159430, бр. рачуна у Управи за трезор:
840-800661-59 и 840-785667-33, одговорно лице Дипл.правник, Зоран
Миливојевић.

Продавац: ЗР "  Сале импулс ", Војводе Мишића 23, 35250 Параћин,  мат.бр.:
60886695,  ПИБ: 105239529, бр.рачуна код Поштанске штедионице: 200 -
2553110201906 - 25, одговорно  лице Саша Митровић.

Врста набавке: набавка услуга - јавна набавка на коју се Закон не
примењује.

Предмет јавне набавке: ПОПРАВКА И  ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ
ОПРЕМЕ, РАЧУНАРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ ОПРЕМЕ.

Назив и ознака из општег речника набавке: 50300000 - поправке и
одржавање канцеларијске опреме, рачунара, телекомуникационе и
аудиовизуелне опреме.

Уговорена вредност јавне набавке је до 176.000,00 динара (са ПДВ-м).



СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

табела  "А"

р.бр. Назив услуге Јед мере количина
Цена по
сату са
ПДВ -м

1 2 3 4 5

1. Рад у сервису Радни
сат

1 1.000,00

2. Рад на терену * Радни
сат

1 850,00

* рад у самом објекту Дома или у другом простору а за потребе Дома ученика.

Износ понуде ( профактуре )  која је заведена под дел бројем 287/15, од
19.03.2015.године, за горе наведене услуге из спецификације по радном сату са
ПДВ-м:

за рад у сервису   1.000,00 динара

за рад на терену      850,00 динара

, а преглед цена је дат у табели "А",  из које се јасно види шта нас је
определило за наведеног понуђача.

Цена мора бити изражена у динарима!

Рок важења понуде: 45 дана од дана пријема понуде.

Рок плаћања: по пријему фактуре.

Испорука услуге је Фк- о, на адресу Наручиоца - по исказаној количини.

Гарантни рок: по важећим  декларацијама и  гаранцијама  произвођача.

Евентуална промена цене добара може бити условљена променама цена на

тржишту или скоком Евра, уз сагласност обе стране.а у периоду до реализације

наруџбенице.

Издавалац Наруџбенице-Купац Прималац Наруџбенице-продавац
Директор Датум  пријем

_____. ______.2015. година

_____________________________                ______________________________


