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, 18. маја 2021. годинe

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА
објављује
ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
у поступку набавке услуга одржавања клима уређаја

Агенција за осигурање депозита, Београд, ул. Кнез Михалова бр. 2, спроводи поступак прикупљања
понуда за пружање услуга одржавања клима уређаја.
Предмет и опис услуге:
Агенција користи 60 стандардних клима уређаја са тзв. „split“ системом и има потребу за набавком
услуга њиховог одржавања, које подразумевају сервис и поправку, као и уградњу нових
стандардних клима уређаја са тзв. „split“ системом, односно демонтажу клима уређаја који се
користе. Клима уређаји који се користе су од различитих произвођача и различите старости.
Услови:
Понуђач може да буде физичко и правно лице регистровано за обављање сервиса клима уређаја. У
случају прихватања понуде, уговор се закључује на период од 1 (једне) године.

Посебни захтеви Наручиоца:
Понуђач је дужан да достави понуду:
Р.бр.

Јединична цена без
ПДВ-а

Опис услуге

1

Излазак на терен

2

Редован сервис

3

Услуга замене резервног дела

4

Услуга уградње клима уређаја

5

Услуга демонтаже клима уређаја
УКУПНО

Јединична цена са
ПДВ-ом

Гарантни рок за извршене услуге је минимум 6 месеци од дана извршења услуге.
Гарантни рок за резервне делове је по условима гаранције произвођача резервних делова, од дана
уградње резервног дела. Гаранција подразумева обавезу Пружаоца услуга да у гарантном року, на
позив Наручиоца, изврши поправку/замену неисправног дела, набавку резервног дела и отклањање
квара о трошку Пружаоца услуга.
Буџет за набавку услуга:
Максимални износ средстава намењен за плаћање услуга које су предмет набавке на годишњем
нивоу је 150.000,00 динара без ПДВ-а, односно 180.000,00 динара са ПДВ-ом.
Достављање понудa:
Понуде се достављају
suzana.dujkovic@aod.rs.

електронским

путем

на

мејл

адресе:

andrej.djujic@aod.rs

Крајњи рок за достављање понуда је уторак, 25. мај 2021. године, до 12:00 часова.

Контакт подаци: Андреј Ђујић, тел. 011/2075-123;
Сузана Дујковић, тел. 011/2075-167.

и

