
 
 

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 25.7.2022. године  

 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА 

 

објављује 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

у поступку набавке клима уређаја 

 

 

 
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 клима уређаја према следећој техничкој спецификацији: 

 

Р. 

бр. 
Предмет набавке Количина 

1 

Клима уређај, модел: Venting VSAFDU-24HR 24CHRD или бољих 

карактеристика,  

Тип климе уређаја: инвертер клима „split system“ уређај високе енергетске 

ефикасности  

1 

 

Услови: 

Понуђач може да буде правно лице или предузетник које је регистровано за продају траженог 

добра.  

 

Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима Наручиоца и важећим 

стандардима квалитета. 

 

Понуђач треба да: 

 достави детаљан опис клима уређаја; 

 достави рок важења гаранције за понуђено добро, односно за клима уређај; 

 наведе цену испоруке клима уређаја у пословним просторијама Агенције у Београду, ул. 

Кнез Михаилова 2; 

 

 

http://www.aod.rs/


Посебни захтеви Наручиоца: 

 

Гарантни рок за испоручен клима уређај не може бити краћи од 2 године. 

Рок за испоруку не може бити дужи од 2 радна дана од достављања наруџбенице, односно 

плаћања по предрачуну. 

 

 

Начин и рок подношења понуда 

 

Понуђач је дужан да достави понуду или предрачун (профактуру) са називом и карактеристикама 

клима уређаја које нуди, као и цену: 

 

Предмет набавке Количина Опис понуђеног 

добра 

 

Цена без 

ПДВ-а 

Цена са 

ПДВ-ом 

Клима уређај  

Venting VSAFDU-

24HR 24CHRD или 

бољих карактеристика 

 

1 

   

Испорука   

Укупно без ПДВ-а 

 

  

Укупно са ПДВ-ом 

 

  

 

 

 

Цена 

 

Понуђач исказује цену у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. 

 

Критеријум за избор понуде: 

 

Одлука ће бити донета применом критеријума најниже понуђене укупне цене. 

 

Уколико две или више понуда имају једнаку цену, биће изабрана понуда понуђача која је пре 

пристигла на адресу Наручиоца. 

 

Достављање понуда: 

 

Понуде се достављају електронским путем на мејл адресе: nada.mirceta@aod.rs, 

predrag.milosevic@aod.rs, suzana.dujkovic@aod.rs. 

 

Крајњи рок за достављање понуда је уторак, 26. јул 2022. године, до 23:59 часова.  

 

Контакт подаци:  

Нада Мирчета, тел. 011/2075-139 

Предраг Милошевић, тел. 011/2075-159 

Сузана Дујковић, тел. 011/2075-167 
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