НАРУЧИЛАЦ
АДРЕСА
БРОЈ
ПИБ
Матични број
Интернет адреса
Број рачуна
ДАТУМ

Дом здравља Љиг
Пут Алимпија Васиљевића бб
321/21
107003492
17817302
domzdravljaljig@gmail.com
840-825661-40
09.04.2021

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19) и
Правилником о набавкама број 856/20 од 17.07.2020. године и Одлуке о спровођењу набавке број 318/21,
од 08.04.2021. године, достављамо:

ПОЗИВ
за достављање понуда

Позивамо вас да доставите понуду за набавку услуге одржавања стоматолошке опреме у складу са
спецификацијом која се налази у прилогу овог позива.
Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити све податке у
обрасцу.
Критеријум за доделу уговора: најнижа укупна цена без ПДВ.
Услови плаћања: на текући рачун понуђача, / минимално 30 дана од дана достављања фактуре/.
Остали услови понуде:*
Рок за достављање понуда: 16.04.2021. Године до 12 часова.
Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил адресу:domzdravljaljig@gmail.com или путем
поште на адресу Дом здравља Љиг ул.Пут Алимпија Васиљевића бб.

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača:
Adresa ponuđača:
Matični broj ponuđača:
Poreski identifikacioni
broj (PIB):
Ime osobe za kontakt:
Elektronska adresa
ponuđača (e-mail):
Telefon:
Telefakc:
Broj računa ponuđača i
naziv banke:
Lice ovlašćeno za
potpisivanje ugovora:
Rok plaćanja

45 дана од дана испостављања фактуре

Rok za isporuku/izvršenje

2 дана од дана позива

Место и датум:
____________________

Понуђач:
____________________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр._____
У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом изјављујемо да смо спремни
да извршимо набавку по следећим ценама и осталим условима:

Структура цене
Р.б. Назив апарата

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2
Ремонт турбине
Ремонт микромотора
СИМЕНС
Ремонт колењака WH
Ремонт насадника WH
Remont elektronike stola
Remont kompresora
Remont elektronike SL-3
Remont instalacije
vazduha K
Remont instalacije vode K
Remont upravljačke
elektronike U
Remont instalacije ventila
U
Remont senzora svetla U
Remont komande
mikromotora

Кол.

3
2
2

Јединична
цена
превентивног
сервиса
4

Путни
трошкови
5

Укупно

Износ

4+5

3*6

6

7

2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
1

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ:
УКУПАН ИЗНОС СА ПДВ:
ГАРАНЦИЈА НА ИЗВРШЕНУ УСЛУГУ:
ОДРЖАВАЊЕ ПО ПОЗИВУ СА ЗАМЕНОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
У цени за дефектажу морају бити обухваћени сви трошкови: цена по радном сату, излазак на
терен, путни трошкови, све без урачунатог пореза на додату вредност. Понуђач је дужан да наведе
време одзива по пријави квара које не може бити дуже од 24 часа. Након закљученог уговора,када
се појави потреба за сервисирањем, наручилац ће изабраном понуђачу, доставити позив да
изврши дефектажу (утврђивање, дијагностиковање квара). Овај понуђач ће на обрасцу понуде
само исказати цену дефектаже (као вредност радног сата и осталих трошкова дефектаже без ПДВа) и иста ће му бити плаћена у року од 45 дана од извршене дефектаже. Након извршене дефектаже
понуђач ће доставити наручиоцу извештај о извршеној дефектажи са уоченим
кваровима/недостацима у којем ће навести цену поправке уочених кварова/недостатака у коју ће
укуључити све трошкове неопходне за поправку апарата (укључујући и цену резервног дела).
Наручилац задржава право да се након извршене дефектаже изјасни да ли жели да врши поправку

апарата или да од поправке одустане уколико је иста економски неоправдана. Уколико се
наручилац определи да врши поправку апарата, позваће понуђача, писаним путем (електронском
поштом, факсом) да у року од највише 2 (два) дана изврши поправку. Изабрани понуђач је дужан
да у наведеном року приступи извшршењу поправке. Наведени рок у којем је понуђач дужан да
изврши поправку, може се продужити искључиво уз писану сагласност наручиоца (електронском
поштом, факсом). Уз понуду, понуђач ће обавезно доставити спецификацију резервних делова са
ценама истих. Уколико изабрани понуђач буде преузимао или поправљао више апарата
истовремено, путни трошкови и излазак на терен ће се фактурисати за један долазак. Цена
сервисирања апарата ће се фактурисати као и цена дефектаже, односно као збир цене по радном
сату, изласка на терен и путни трошкови по километру, као и цене резервног дела, уколико је
уграђен. У вредност понуде понуђач је дужан да укључи и урачуна све припадајуће трошкове.
Наручилац неће признати било какве додатне трошкове који би били исказани засебно. Потребно
је да понуђач уз понуду достави и доказ да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности или да је уписан у одговарајући регистар .
ГАРАНТНИ РОК
За уграђене резервне делове важи гарантни рок у складу са условима произвођача. Гарантни
период тече од момента уградње резервног дела. Понуђач је дужан да за сваки уграђени резервни
део, представнику наручиоца, приликом примопредаје апарата, достави фотокопију гарантног
листа за уграђени резервни део. Понуђач је дужан да наручиоцу приликом предаје апарата
достави гаранцију на пружену услугу у најкраћем трајању од једне године.
РЕКЛАМАЦИЈА Ако се након примопредаје апарата покаже неки видљиви или скривени
недостатак, наручилац је дужан да о томе обавести пружаоца услуге, односно поднесе
рекламацију у року који не може бити краћи од 8 дана од дана преузимања апарата ( у случају
видљивих недостатака ) односно од дана када је отркио недостатак ( у случају скривених
недостатака ) и може захтевати поновно извршење услуга. Пружалац услуге се обавезује да
отклони недостатке наведене у рекламацији одмах, по пријему рекламације, а најкасније наредног
дана од дана пријема исте. Отклањање недостатака наведених у рекламацији пада на терет
пружаоца услуге
НАПОМЕНА:
Најповољнија понуда ће бити основ за закључивање уговора о чему ће понуђачи бити
обавештени.

Потребно је да понуђач уз понуду достави и доказ да има важећу дозволу надлежног органа за обављање
делатности или да је уписан у одговарајући регистар.

ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

Изјављујем под пуном моралном и кривичном одговорношћу да не постоје основи за
искључење привредног субјекта/ПОНУЂАЧА у складу са чланом 111. Закона о јавним набавкама.

Место и датум
_________________________

Понуђач
_____________________________
/потпис овлашћеног лица/

