
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА“ СРЕЋНО“
Кнеза Милоша 57/а
Деловодни бр: 521 /15
Датум:25.05.2015.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.469 /15 од 13.05.2015.године и Записника о поступку набавке бр.521/15
од 25.05.2015 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: " ВАТРОСЕРВИС " ДОО, Петра Добрњца бр 11, 35230 Ћуприја,
мат.бр.: 07830629,  ПИБ: 101369201, бр. текућег рачуна код Банка Интеза : 160 -
66927 - 85, одговорно  лице Срђан Ђорђевић.

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

Предмет јавне набавке: услуга - ПОПРАВКА И  ОДРЖАВАЊЕ  ОПРЕМЕ, ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ

Назив и ознака из општег речника набавке: 50880000 - услуга поправке
и одржавање  опреме, за обављање основне делатности Дома.

Уговорена вредност јавне набавке је до 52.526,00 динара (са ПДВ-м).

СПЕЦИФИКАЦИЈА  УСЛУГА

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

1 2 3 4 5

1. Преглед и сервис ПП апарата ком 20 23.270,00
2. Преглед и сервис хидраната ком 5 4.764,00
3. Мерење отпорности громобранске

заштите
ком 1 3.000,00

4. Извештај о стању црева тревира ком 5 1.692,00
5. Баждарење вентила сигурности ком 2 19.200,00
6. Обука запослених из области ПП заштите запослени 1 600,00

УКУПНО  СА ПДВ -м : 52.526,00



Износ понуде ( профактуре )  која је заведена под дел бројем 518/15, од
25.05.2015.године, за горе наведене услуге из спецификације је: 52.526,00 динара
са ПДВ -м, а преглед цена је дат у упоредној табели 1,  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

_____________________________                ______________________________


