Дел.број: 03-3/2019/2
Нови Сад , 18.01.2019. године
ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ
Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за следеће:
Стручне услуге безбедности на раду и израде Акта о процени ризика
У циљу испуњавања обавезе према одредбама Закона о безбедности и здравља на раду ("Сл. гласник
РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - др. закон) и Правилнику о начину и поступку прцене ризика
на радном месту и у радној околини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2006, 84/2006 - испр., 30/2010 и
102/2015) , молимо Вас да нам доставите Понуду за израду документа под називом: Измене и
допуне Акта о процени ризика.
Образложење:
Универзитет у Новом Саду, као правно лице, има урађен Акт о процени ризика на радном месту и у
радној околини који је донешен 2014. године. Поступајући у складу са осталим законским
прописима, донешен је нови Правилник о организацији и систематизацији радних места 2016.
године. Новим, наведеним Правилником о организацији и систематизацији радних места и
организационим актом је предвиђено да на Универзитету у Новом Саду постоји 52 (педесетидва)
радна места. Неопходно је извршити: Измене и допуне Акта о процени ризика, према новом
Правилнику о организацији и систематизацији радних места, према новим прописима из области
рада и радних односа, као и из области безбедности и здрављу на раду.
Укупно Измене и допуне Акта о процени ризика износe : ___________________________динара
без ПДВа, односно _______________________ динара са ПДВом.
Понуде конципирати како је дато у захтеву, с тим да ће се у обзир узимати укупна понуда
коју нудите и коју достављате на меморандуму уредно испуњену и оверену.
Понуда мора бити исправно попуњена и оверена. Уколико понуда није исправно попуњена и
оверена, сматраће се неисправном.
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.
Цене предметних услуга у понуди морају бити исказане у динарима са и без пореза на
додату вредност и укупно. Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти (не
исказују се посебно). Цена се даје ФЦО наручилац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који
је оптерећују. Промене понуђених цена током реализације Уговора неће бити могуће.
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
1. Структура цене – без и са урачунатим порезом на додату вредност и укупно;
2. Квалитет – у складу са важећим стандардима у области;
3. Рок испоруке – 28.02.;
4. Услови плаћања – 15 дана по пријему фактуре;
5. Рок важења понуде – 30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда;
6. Предметна набавка подразумева потписивање уговора;
7. Понуђач који буде изабран као најповољниће при потписивању уговора добити копију
Правилника о организацији и систематизацији.
Остали елементи битни за исправност понуде:
- Рок 24.01.2019. године.
- Време до 12 часова.
- Место: Универзитет у Новом Саду – Ректорат, Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад (2. спрат,
ЈАВНЕ НАБАВКЕ), или на е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.rs
С поштовањем,

Универзитет у Новом Саду

