
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА“ СРЕЋНО“
Кнеза Милоша 57/а
Деловодни бр: 493 /15
Датум: 18.05.2015.године.
ЋУПРИЈА

На основу чл. 39.ст. 6 Закона о јавним набавкама („Сл.Гл.РС бр124/2012)
члана 39. Правилника о набавкама у поступку набавке на које се Закон не
примењује и Одлуке о покретању поступка ЈНМВ - наруџбеницом 14/15,
дел.бр.469/15 од 13.05.2015.године, Дом ученика средњих школа " Срећно" из
Ћуприје (даље: Наручилац) упућује:

Позив за прикупљање понуда за набавку мале вредности
наруџбеницом

Подаци о наручиоцу: Дом ученика средњих школа " Срећно",
Адреса: Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја,
ПИБ: 106159430,
МБ: 17769367,
Шифра делатности: 085311, домови ученика и студената,
Особа за контакт: Топлица Миљковић,

Предмет јавне набавке мале вредности наруџбеницом: Набавка услуга,
ПОПРАВКА И  ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ, ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ

Рок за достављање понуда 5 дана од дана пријема позива

Начин достављања понуда
Лично или поштом на адресу: Кнеза
Милоша бб, Ћуприја
на email: dom.ucenika.srecno@gmail.com

Обавезни елементи понуде Према обрасцу понуде - профактуром
Критеријум за избор најповољније
понуде Најниже понуђена цена

Особа за контакт Топлица Миљковић 035/8871-950

Наручилац ће одлуку о избору најповољније понуде донети најкасније до
25.05.2015 године.

Наручилац задржава право да:
- изабере једног од понуђача у зависности од повољности понуде,
- одустане од вршења избора ако установи да ниједна понуда не одговара

захтевима Наручиоца.



СПЕЦИФИКАЦИЈА  УСЛУГА

р.бр. Назив услуге Јед мере количина

1 2 3 4

1. Преглед и сервис ПП апарата ком 20
2. Преглед и сервис хидраната ком 5
3. Мерење отпорности громобранске заштите ком 1
4. Извештај о стању црева тревира ком 5
5. Баждарење вентила сигурности ком 2
6. Обука запослених из области ПП заштите запослени 1

Процењена вредност набавке услуге 70.000,00 са ПДВ - м

Рок важења понуде: 45 дана од дана пријема понуде.
Рок плаћања: 15 дана по пријему фактуре.
Испорука услуге је Фк- о, на адресу Наручиоца - по исказаним потребама.
Гарантни рок: по важећим  декларацијама и гаранцијама  произвођача.
Евентуална промена цене услуга може бити условљена променама цена на
тржишту или скоком Евра, уз сагласност обе стране.а у периоду до реализације
наруџбенице.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда мора бити састављена на српском језику.

Цене морају бити изражене у динарима са ПДВ-м.

Понуђач подноси понуду на mail: dom.ucenika.srecno@gmail.com или

непосредно или путем поште на адресу: Дом ученика средњих школа "Срећно",

Кнеза Милоша  бб, 35230 Ћуприја.

Рок за подношење понуда је 25.05.2015.године до 14:00 часова.

Одговорно  лице

________________________



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ( попуњава понуђач)

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: ПОПРАВКА И  ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ, ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ   ЗАШТИТУ

Назив понуђача:
Седиште:
Улица и број:
Матични бро:ј
ПИБ:
Текући рачун и назив банке:
Контакт особа:

СПЕЦИФИКАЦИЈА  УСЛУГА

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

1 2 3 4 5

7. Преглед и сервис ПП апарата ком 20
8. Преглед и сервис хидраната ком 5
9. Мерење отпорности громобранске заштите ком 1
10. Извештај о стању црева тревира ком 5
11. Баждарење вентила сигурности ком 2
12. Обука запослених из области ПП заштите запослени 1

Рок важења понуде: 45 дана од дана пријема понуде.

Рок плаћања:15 дана по пријему фактуре.

Испорука услуге је Фк- о, на адресу Наручиоца - по исказаним потребама.

Гарантни рок: по важећим  декларацијама и  гаранцијама  произвођача.

Евентуална промена цене услуга може бити условљена променама цена на

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

наруџбенице.

У__________________ Потпис овлашћеног лица

Дана ______________2015.год. М.П.


