На основу члана 57. Правилника о ближем уређивању поступка набавки у Агенцији за осигурање
депозита (О.бр.ПС-546/20 од 15.10.2020. године), који се односи на набавке на које се Закон о
јавним набавкама не примењује, дана 27.11.2020. године
АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке услуге испитивања електричних инсталација
Подаци о наручиоцу
Наручилац: Агенција за осигурање депозита
Адреса: Београд, Кнез Михаилова бр. 2.
Матични број: 17606786
ПИБ: 104001240
Интернет страница: www.aod.rs
Предмет набавке
Предмет набавке је набавка услуга испитивања свих електричних инсталација у пословним
просторијама које користи Агенција за осигурање депозита у објекту у улици Кнез Михаилова бр.
2-4, Београд.
Разлози набавке:
Чланом 8. Правилника о постуку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне
околине („Службени гласник РС“, бр. 94/2006, 108/2006, 114/2014 и 102/2015) предвиђено је да се
периодични прегледи и провере опреме за рад обављају у року који је утврђен техничким
прописима и стандардима или који је одређен упутством произвођача, а најкасније у року од три
године од дана претходног прегледа и провере, осим периодичних прегледа и провере привремене
електричне инсталације са уређајима, опремом и прибором, који се обављају у року од годину дана
од дана претходног прегледа и провере и периодичних прегледа и провере опреме за рад коју
послодавац утврди актом о процени ризика, који се обављају у року утврђеном тим актом.
С обзиром на време када је извршено претходно испитивање, Агенција је у обавези да спроведе
ново испитивање електричних инсталација, из ког разлога и покреће предметну набавку.
Рок и начин за достављање понуде
Рок за достављање понуда је 1. децембар 2020. године, до 14:00 часова.
Достављање понуда врши се електронским путем, на мејл адресе:suzana.dujkovic@aod.rs и
andrej.djujic@aod.rs
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Захтеви Наручиоца:
Испитивање електричних инсталација подразумева преглед и испитивање свих електричних
инсталација послових просторија које користи Агенција за осигурање депозита у објекту који се
налази у ул. Кнез Михаилова 2-4 у Београду, као и израда и издавање извештаја/налаза о
извршеном испитивању, најкасније до 31.12.2020. године.
Време пружања услуга: понедељак-петак, радно време (8:00-16:00 часова).
Место пружања услуга – пословне просторије Наручиоца у улици Кнез Михаилова бр. 2, Београд.
Пружалац услуга је обавезан да пружене услуге обави квалитетно и савесно у складу са прописима
и правилима професије.
Цена
Понуђач исказује цену у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.
Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора.
У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
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.
Остале напомене:
У случају прихватања понуде, са изабраним понуђачем закључиће се уговор којим ће се
дефинисати међусобна права и обавезе у вези извршења услуга које су предмет набавке.
Посебни услови:
Понуђач мора да поседује важећу лиценцу за обављање послова испитивања електричних
инсталација и потребно је да исту достави уз понуду и да поседује одговарајуће инструменте и
уређаје за вршење прегледа и провере.
Начин плаћања
Понуђач ће наручиоцу испоставити фактуру са обрачунатим износом за извршене услуге.
Плаћање се врши у року од 8 дана од дана достављања фактуре, а након обављеног испитивања
свих електричних инсталација.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Критеријум за доделу уговора
Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума најниже понуђене укупне цене
траженe услуге.
Понуда треба да садржи:
1) Назив понуђача;
2) Адресу понуђача;
3) Матични број понуђача;
4) Порески идентификациони број понуђача - ПИБ;
5) Име особе за контакт;
6) Електронска адреса понуђача (e-mail);
7) Телефон;
8) Број рачуна понуђача и назив банке код које Понуђач има отворен рачун;
9) Име и презуиме Лица овлашћеног за потписивање уговора;
10) Понуђену цену за са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији набавке;
11) Рок и начин плаћања;
12) Рок важења понуде;
13) Лиценцу за обављање послова испитивања електричних инсталација

