Центар за социјални рад Параћин
Параћин, ул. Крагујевачка бр. 4
26.04.2021. године

Понуде доставити најкасније до 29.04.2021. године у 12,00 часова
Отварање понуда: 29.04.2021. године у 13,00 часова

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПРАЊА ВОЗИЛА

Предмет: Набавка услуга прања возила (унутрашње и спољашње)
- Подаци о наручиоцу

Наручилац:-Центар за социјални рад „Параћин“
Адреса:-ул.Крагујевачка бр. 4, Параћин
- Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку набавке на коју се Закон не примењује
- Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
Јавна набавка није обликована по партијама.
Е - mail адреса: socradnici@mts.rs

I Опис услуга:
Прања возила Наручиоца у складу са потребама Наручиоца (унутрашње и спољашње).
Рок почетка извршења услуге (преузимање возила на рад) не може бити дужи од 1
радног дана од дана пријема возила и радног налога Наручиоца.
Под предметном јавном набавком се подразумевају: прање „стандардно, споља“,
што подразумева прање спољне површине возила; прање „стандардно, изнутра“,
што подразумева усисавање подова, прање подметача за ноге (уколико их има) и
брисање влажном крпом унутрашњих ПВЦ и металних површина у возилу,
укључујући и стакла и инструмент таблу.
II Начин достављања понуде
Понуду доставити лично или путем поште на адресу Крагујевачка бр. 4, Параћин.
Благовремена је она понуда која је приспела ко Наручиоца до рока означеног за доставу
понуда.
Понуда која се доставља лично или путем поште мора бити достављена са обрасцима који су
саставни део овог позица у затвореној коверти на којој ће на предњој страни писати „Понуда
за набавку услуга прања возила“, а на полеђини назив понуђача
Напомена: Наручилац прибавља предметну услугу до 31.12.2021. године, односно до
утрошка средстава предвиђених финансијским планом за 2021. годину. У понуђену цену

урачунати и сви пратећи и зависни трошкови и понуђач не може од Наручиоца
потраживати било какве додатне трошкове. Цене дате у понуди ће бити фиксне за време
важења уговора.

*Елемент критеријума за доделу уговора: Најнижа укупно понуђена јединична
цена без пдв-а.
Начин плаћања: у року од 45 дана од дана пријема уредно испостављене фактуре.
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Седиште понуђача може бити удаљено највише 15 km од седишта Наручиоца.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
•
•
•
•

назив _______________________________________________
седиште _______________________________________________
матични број ___________________________________________
контакт телефон ________________________________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Назив услуге

Ком

Прање споља

1

Прања изнутра

1

Јединична цена са
ПДВ-ом

Јединична цена без
ПДВ-а

УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а: ______________________
УКУПНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА СА ПДВ-ом: ______________________

Понуђач:
У Параћину, дана ___________ 2021. године

______________________

