Дел. број:03-29/2019/2
Нови Сад, 03.06.2019. године
ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ
Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за Услуге Текуће поправке и одржавање –редовно одржавање
паркинг система на 2 паркинг позиције:
Поменута услуга на месечном нивоу подразумева редовно:
1.
2.
3.

4.

5.

послове одржавања система за контролу приступа у циљу обезбеђења континуираног и
несметаног функционисања истог,
редовну проверу функционисања система за контролу приступа, укључујући и видео надзоре;
отклањање насталих кварова на систему за контролу приступа, уз обавезу да се у року од 24 часа,
искључујући нерадне дане, одазове и одмах започне сервисну интервенцију на основу пријаве
проблема у раду од стране корисника;
ажурирање софтвера, развој побољшања на софтверу у складу са актуелним прописима, као и
консултације везане за унапређење функционалности софтвера, на основу писаних захтева
дибијених од стране Универзитета;
вршење других послова у циљу унапређења и функционисања рада систему за контролу
приступа.

Добављач је обавезан да:
- услуге врши на начин како је то предвиђено нормама и упуствима произвођача рампи и система за паркирање.
Понуду дати у динарима на месечном нивоу, такође дани за период од 12 месеци.
Понуду конципирати како је дато у захтеву, понуду доставити на меморандуму уредно испуњену и оверену.
Уколико понуда не садржи све тражено из захтева и ако није оверена, сматраће се неисправном.
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ најнижа понуђена цена“.
Цене предметних услуга морају бити исказане у динарима са и без пореза на додату вредност и укупно.
Цене у понуди дају се искључиво у динарима са и без ПДВ-а 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.
На основу дате понуде и избора најповољнијег понуђача, Наручилац ће доставити предлог Уговора на потпис.
Остали елементи битни за исправност понуде:
- Рок: 07.06.2018.године.
- Време до 13.00 часова.
- Место УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ– РЕКТОРАТ; Др Зорана Ђинђића 1
21000 Нови Сад (2. спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ)
Или на е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.rs
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
1. Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност и укупно
2. Квалитет – у складу са важећим стандардима у области
3. Рок испоруке – паушално у складу са спецификацијом и по потреби по потпису уговора
5. Услови плаћања – мин. 15 дана по пријему фактуре, а након обављене испоруке
6. Рок важења понуде – 30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда
С поштовањем,
Универзитет у Новом Саду

