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 О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
Набавка услуга Набавка услуга одржавања инсталираног система видео надзора у згради општине Куршумлија и у центру града Куршумлије

Назив понуђача


Седиште


Улица и број


ПИБ


Матични број


број текућег рачуна


e mail адреса


Особа за контакт телефон



Набавка услуга - Набавка услуга одржавања инсталираног система видео надзора у згради општине Куршумлија и у центру града Куршумлије
Р.бр.
Минималне техничке карактеристике 

Ј.м.
Кол.
Цена по ј.м.
износ
1.
Одржавање инсталираног система у згради општине Куршумлија од стране овлашћене фирме у периоду од 12 месеци.
Месец дана
12


2.
Одржавање инсталираног система у центру града Куршумлије од стране овлашћене фирме у периоду од 12 месеци.
(систем се састоји од 13 камера)
Месец дана
12


3.
Набавка делова за поправку видео надзора у инсталираног у згради општине и у центру града Куршумлије,
(Плаћање резервних делова пада на терет Наручиоца. Резервни део мора да има декларацију са бар кодом уграђених резервних делова. Понуђач је дужан да пре извођења радова на поправци  од стране наручиоца прибави сагласност за куповину резервног дела, као и да по достављању фактуре приложи рачун о куповини потребних резервних делова)
Пауш.
1
100.00,00
100.000,00
Износ без ПДВ-а


ПДВ


Износ са ПДВ-ом




* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити потписом.

1. У понуђену цену је урачуната услуга уградње/изградње резервих делова. 
2. Услуге које су предмет ове јавне набавке биће извршене у року од _________________ (не може бити дужи од 5 радих дана) од дана преузимања возила и под условима предвиђеним документацијом. 
3. Гаранција за квалитет извршених услуга је ______________________ (гаранција не може бити краћа од 12 месеци) 
4. Рок важења понуде износи _____________ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 30 дана). 
5. 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. 
6. Плаћање резервних делова пада на терет Наручиоца. Резервни део мора да има декларацију са бар кодом уграђених резервних делова. Понуђач је дужан да пре извођења радова на поправци  од стране наручиоца прибави сагласност за куповину резервног дела, као и да по достављању фактуре приложи рачун о куповини потребних резервних делова.

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 је у техничкој спецификацији и обрасцу понуде проценио износ резервних делова за поправку видео надзора у инсталираног у згради општине и у центру града на износ од 100.000,00 динара без ПДВ-а, а наручилац није у обавези да за време трајања уговора утроши сав износ уговорених средстава уколико се покаже да су му годишње потребе мање.


                                      Датум	                                                       	Понуђач

                          __________________                                              _____________________


