РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

Број: 404-52/2016
Датум: 19.08.2016. године
КОСЈЕРИЋ

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понуде;У прилогу акта, достављамо Вам образац понуде са спецификацијом добара –
рачунара и штампача, модел уговора, Образац изјаве о испињавању услова из члана 75.
Закона и Образац за заменску компоненту/уређај. У складу са истим потребно је да нам
доставите понуду на обрасцима који су у прилогу позива. Сви обрасци морају бити
попуњени, потписани и печатом оверени.
Понуду доставити у затвореној коверти на адресу Општине Косјерић, Ул. Олге
Грбић 10, са назнаком: ,,Понуда за набавку рачунарске опреме - НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за достављање понуда је 26.08.2016. године до 11,00 часова.
Отварање понуда ће се спровести 26.08.2016. године у 12,00 часова, у
просторијама Општинске управе Косјерић, у сали број 5.
Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“, с тим што се у
обзир узима цена без ПДВ-а.
У поступку отварња понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка
отварања благовремених понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу,
уз назнаку да је поднета неблаговремено.
Понуда која не испуњава минималне техничке спецификације ће бити одбијена. У
случају да Понуђач нуди компоненту различиту од оне наведене као референтни модел,
дужна је да испуни Образац за заменску компоненту/уређај, који се налази у прилогу
позива. За сваку заменску компоненту потребно је испунити посебан образац. За
компоненте наведене у документацији, детаљне техничке карактеристике се налазе на
званичном сајту одређеног произвођача. Ако је било која техничка карактеристика
понуђене заменске компоненте слабија од референтне компоненте, понуда ће бити
одбијена. У документацији понуђач добија један образац, и копира га у онолико
примерака колико има заменских компонената. Уколико тражени модел компоненте није
више доступан на тржишту, понуда се односи на његовог наследника.

У гарантном року, амбалажу у којој је испоручена роба чува продавац, како би у
случају квара иста могла бити послата на сервис. Гарантни лист предаје у рачуноводство
наручиоца. Робу за сервис преузима продавац са локације Наручиоца и враћа на исту.
Амбалажа се узима 3 радна дана по испоруци, у договорено време, уколико наручилац
маил-ом не затражи другачије. Уколико фирма не дође по амбалажу, амбалажа се баца, а
услови гаранције се не мењају. Монитор који има бар један неисправан (мртав) пиксел
сматра се неисправним уређајем и обавеза Продавца је да га замени исправним у
гарантном року. У случају да се испоручи монитор са бар једним неисправним (мртавим)
пикселом, исти Продавац мора одмах заменити.

1.
2.
3.
4.

Понуда мора да садржи:
Образац изјаве о испињавању услова из члана 75. Закона,
Образац понуде,
Модел уговора
Образац за заменску компонету/уређај, уколико не нуди робу која је описана у
спецификацији, него еквивалнтна добра, попуњен за свако еквивалентно добро и
потписан од стране овлашћеног лица;

Понуђачима који не буду учествовали у поступку отварања понуда биће
достављен записник о отварању понуда, најкасније 3 дана од дана отварања.
Одлуку о додели уговора донеће председник општине Косјерић, у року од 3 дана
од дана отварања понуда и
Уговор о набавци ће закључити председник општине Косјерић са најповољнијим
понуђачем којем је уговор додељен, у року од 3 дана од дана доношења одлуке о додели
уговора.
Комуникација између понуђача и наручиоца врши се искључиво писаним
путем.
Контакт особа: Јелица Тодоровић,
Број факса : 031/781-441
Е - mail адреса: ekologija@kosjeric.rs
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Милијан Стојанић

