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 О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
Услуге поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача за потребе општине Куршумлија
Назив понуђача


Седиште


Улица и број


ПИБ


Матични број


број текућег рачуна


e mail адреса


Особа за контакт телефон




Услуге поправке и одржавања рачунара, локалне рачунарске мреже и штампача за потребе општине Куршумлија

Опис – техничка спецификација услуге

Јединица
мере

количина
Јединична цена без ПДВ-а
(уписати)
Укупна цена без ПДВ-а
(уписати)
1.
2.
3.
4.
5. (3х4)
Набавка услуга поправке и одржавања рачунара и локалне рачунарске мреже за потребе општине Куршумлија
Извршилац, за потребе  наручиоца услуга свакодневно, у периоду важења уговора, сходно потребама наручиоца и по основу позива, врши услуге:
	Одржавање и ажурирање  апликације „Бирачки списак“ по захтеву – налогу Руководиоца Општинске управе општине Куршумлија, од дана потписивања Уговора, у просторијама Општинске управе,
Текуће одржавање и праћење рада локалне рачунарске мреже општине Куршумлија,

Текуће одржавање и праћење рада локалне рачунарске мреже за Локалну пореску администрацију (ЛПА) и
Саветодавну помоћ Општинској управи у смислу развоја информационих технологија
	Врши одржавање и поправку рачунара општинске управе. 





Месец дана
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Набавка услуга поправке и одржавања штампача за потребе општине Куршумлија (ванредан и редован сервис за штампаче у складу са техничком спецификацијом из одељка 3. Конкурсне документације):
Извршилац, за потребе  наручиоца услуга свакодневно, у периоду важења уговора, сходно потребама наручиоца и по основу позива, врши услуге:
-  да се на усмени или писмени захтев Наручиоца (тел/факс) одазове и приступи отклањању квара у року који не може бити дужи од 1 дана од дана упућивања захтева од стране Наручиоца.
- да обезбеди расположивост сервиса 5 дана у недељи, у радно време.
- Понуђач је дужан да обезбеди и уграђује оригиналне резервне делове сагласно опреми за коју се тражи сервисирање. 
 - Понуђач је дужан да у року од најкасније 3 дана од позива изврши замену неисправног дела опреме новим делом уколико је таква замена неопходна за несметано функционисање опреме.
- Уколико понуђач у предвиђеном року није у могућности да изврши замену неисправног дела опреме, дужан је да кориснику у периоду док се не изврши поправка, обезбеди на привремено коришћење опрему истих или бољих функционалних карактеристика.
Напомена – односи се на одржавање рачунара и штампача:
- Приликом интервенције или уградње резервног дела, Понуђач је дужан да такву интервенцију евидентира у свом радном налогу  који оверава Корисник опреме (као доказ да је уграђен резервни део), Наручилац (као доказ да је дата сагласност Наручиоца) и Понуђач (као доказ да је уградио резервни део). 
- Уколико се у периоду важења уговора утврди да је потребно уградити резервни део, трошкове резервних делова сноси купац, а понуђач ће бити дужан да, најкасније у року од 24 часа о томе обавести Наручиоца и прибави његову сагласност за куповину резервног дела, као и да, уколико цена резервног дела није уговорена, по достављању фактуре приложи рачун о куповини потребних резервних делова. Цене тих резервних делова не могу бити више од велепродајне цене са трошковима царине и маржом, и Понуђач ће бити дужан да уз рачун приложи и спецификацију тих трошкова.
- Уколико цена поправке уређаја прелази 50% тржишне вредности уређаја Понуђач је дужан да обавести Наручиоца и да прибави његову писмену сагласност за извршење услуге.
- Понуђач је дужан да гарантује квалитет извршених услуга.
- Гаранција за квалитет извршених услуга износи минимално 12 месеци.
- Понуђач је дужан да за уграђене оригиналне резервне делове да' произвођачку гаранцију.
- Период произвођачке гаранције понуђач уписује на радни налог након извршене уградње. Уколико у току датог гарантног периода дође до квара уграђеног дела понуђач је дужан да исти поправи или замени новим без новчане надокнаде.
- Понуђач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке, примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).
- Понуђач је дужан да услугу која је предмет јавне набавке врши у свему према важећим нормативима и стандардима који важе за ову врсту посла, као и да употребљава квалитетан материјал, а све у складу са прописаним техничким захтевима наручиоца.
- Наручилац и понуђач ће констатовати извршење услуге на основу радног налога сервисера понуђача који мора бити оверен печатом и потписом овлашћеног лица корисника опреме, овлашћеног лица понуђача и овлашћеног лица наручиоца.
- Овлашћено лице наручиоца је дужно да одмах, а најкасније два дана по извршеној услузи обавести понуђача о уоченом недостатку у извршењу услуге. 
- У случају утврђених недостатака у квалитету  и квантитету извршених услуга и функционалних недостатака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 1 дана од дана  пријема рекламације.
Уговор се закључује на период од 12 месеци.

радни сат
(ПОПРАВКА УРЕЂАЈА ПО РАДНОМ САТУ
 У ДИН.БЕЗ ПДВ-А)
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Цена услуге изражена у динарима без ПДВ-а:

Износ ПДВ-а:

Цена услуге изражена у динарима са ПДВ-ом:

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити потписом.

1. Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од _________________ (не може бити дужи од 3 радних дана) од дана пријема података
2. Рок важења понуде износи _____________ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 30 дана). 
3. Цена и начин плаћања: Цена је фиксна. Плаћање ће се извршити у року од _____________ (не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана) дана од дана службеног пријема рачуна након извршења услуга које су предмет јавне набавке, а по испостављеној фактури за услуге извршене у претходном месецу. 

Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Саставни део обрасца понуде је техничка спецификације.
- Наручилац није обавезан да изврши све услуге које су предмет уговора, уколико се покаже да су му годишње потребе мање.

                                      Датум	                                                      	Понуђач

                          __________________                                              _____________________





