ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот

Дана 21.02.2020.године.
упућује
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Поштовани,
Наручилац, ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот покренуо је поступак
набавке услуге „Израда дизајна тотема“, у свему према важећем Закону и прописима и
овим путем Вам упућујемо позив да, уколико сте заинтересовани, доставите своју понуду.
У складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС, бр. 124/2012,
14/2015 и 68/2015), за набавку истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна
процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000 динара без ПДВ, наручиоци
нису обавезни да примењују одредбе наведеног закона.
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:

Израда дизајна тотема који ће служити као светлећа реклама у ЈКП „Регионална депонија
Пирот“ Пирот. Тотем ће бити израђен са две стране, где ће на свакој страни бити по три
натписа. На првој страни „Регионални центар за управљање неопасним отпадом-Град
Пирот“, на другој лого „Регионалне депоније Пирот“, и на трећој оператер ЈКП
„Регионална депонија Пирот“ Пирот са основним подацима: адреса, телефон, e-mail и web
страница. Предвидети да боја рекламног паноа буде зелена са светлећим белим линијама и
стрелицама на првом и трећем натпису. Висина тотема износиће 4000cm и ширина са две
стране по 1500cm. Висина обе стране где ће се налазити рекламе износиће 3000cm.
Натписи ће бити смештени у пољима висине 850cm и ширине 1300cm. Размак између
натписа износи ће 100cm.
Наведени светлећи тотем ће користити као рекламни пано „Регионалног центра за
управљање неопасним отпадом“ који ће бити постављен непосредно поред магистралног
пута Пирот – Бела Паланка и поред основне намене представљаће и путоказ за Регионалну
депонију у Пироту.
Дизајн доставити у просторије ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот у папирном
облику у 2 примерка као и у електронском облику на 2 цд-а
УСЛОВИ НАБАВКЕ:

Ваша понуда треба да испуњава следеће услове:
Начин извршења: у складу са потписаним уговором.
Рок за израду предметног дизајна: 30 дана од дана издавања налога наручиоца
Рок важења понуде: најмање 30 дана од дана пријема понуде.
Рок, начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна.
Цена из понуде: у цену понуде без ПДВ-а, урачунавају се сви трошкови. Цену
исказати тако да се види цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цена понуде са ПДВ-ом. Уколико
понуђач није у систему ПДВ-а, потребно је да то наведе на место где се уписује износ
ПДВ-а.

Критеријум за оцену понуде: најнижа понуђена цена. (уз обавезу испуњења
наведених услова).
Уговор ће се потписати са понуђачем који је дао понуду са најнижом ценом.
Понуда треба да садржи:
Попуњен, потписан и печатом понуђача оверен образац понуде, који је достављен
понуђачу уз овај позив и који чини саставни део овог позива.
Фотокопију решења Агенције за привредне регистре о упису привредног субјекта у
регистар привредних субјеката или фотокопија извода из Агенције за привредне регистре
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА:

Вашу понуду можете доставити најкасније до 28.02.2020. године, до 10.00 сати, на
адресу наручиоца ЈКП „Регионална депонија Пирот” Пирот, Мунтина падина бб,
18300 Пирот
Понуду можете доставити лично, у затвореној коверти на назначену адресу или
послати поштом са назнаком на коверти услуга „Израда дизајна тотема“ с тим што иста
мора бити примљена код наручиоца најкасније до напред наведеног рока.
ОСТАЛО:

Писмено обавештење о резултатима набавке, наручилац ће доставити свим
понуђачима који су доставили своје понуде у року од 5 дана, од дана истека рока за
доставу понуда.
Наручилац ће по пријему извештаја о спроведеном поступку потписати уговор са
понуђачем који је доставио понуду са најнижом понуђеном ценом.
У Пироту,
Дана 21.02.2020. године

ПОНУДA
Предмет набавке: Израда дизајна тотема
Назив услуге: Израда дизајна тотема
НАРУЧИЛАЦ: ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - Пирот.
БРОЈ И ДАТУМ ПОНУДЕ КОД ПОНУЂАЧА _______________________

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача
Адреса седишта понуђача
Особа за контакт код понуђача
Одговорна особа (потписник уговора)
Телефон понуђача
Текући рачун понуђача и
назив банке
Матични број и ПИБ понуђача
Електронска пошта понуђача
УСЛОВИ НАБАВКЕ:
Начин извршења: у складу са потписаним уговором.
Рок за израду предметног дизајна: 30 дана од дана издавања налога наручиоца
Рок важења понуде: Рок важења понуде:
дана од дана пријема понуде (најмање 30 дана).
Рок, начин и услови плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Цена из понуде: у цену понуде без ПДВ-а, урачунавају се сви трошкови, и евентуални попусти понуђача. Цену
исказати тако да се види цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и цена понуде са ПДВ-ом. Уколико понуђач није у систему ПДВа, потребно је да то наведе на место где се уписује износ ПДВ-а.
Критеријум за оцену понуде: најнижа понуђена цена. (уз обавезу испуњења наведених услова).

ПОНУЂАЧ
М.П.

______________________
(потпис овлашћеног лица)

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА
Р.б.

Опис

1

Израда дизајна тотема према
опису предмета набавке из
позива за подношење понуда

Јединица
мере

комад

Цена по
јединици
мере без
ПДВ

Количина

Вредност без
пдв-а

Вредност
ПДВ-а

Вредност са ПДВ-ом

1

УКУПНО

Место:_____________________
Датум:_____________________
м.п.

Понуђач:
________________________

