ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: ЈП ВОДОВОД Параћин
Адреса наручиоца: Адакалска 5-7
Врста поступка јавне набавке: Набавка на коју се не примењује Закон о Јавним набавкама
Врста предмета: Набавка услуга
За добра и услуге: опис предмета набавке и назив,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова.
Набавка услуга медијског маркетинга и оглашавања, за потребе ЈП ВОДОВОД
Параћин.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Најнижа понуђена цена
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуда се може поднети путем поште или лично на адресу ЈП ВОДОВОД Параћин, ул.
Адакалска 5-7, до 07.11.2019. године до 11 : 00 часова.
Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда одржаће се 07.11.2019. године у
11 : 30 часова у пословним просторијама седишта ЈП ВОДОВОД Параћин, ул. Адакласка 5-7

Особа за контакт:
Службеник за јавне набавке Дејан Ђорђевић
035/563-636

У Параћину,04.11.2019. године

За ЈП ВОДОВОД Параћин
Дејан Ђорђевић
_________________

За потребе ЈП ВОДОВОД Параћин, неопходно је медијски и маркетиншки пропратити
послове и делатности овог јавног предузећа, реализације програма, пројеката, активности на
унапређењу водоснабдевања на територији општине Параћин, изградњу водоводне и
канализационе мреже, апеловати медијски на кориснике услуга ЈП ВОДОВОД Параћин да
редовно измирују своје обавезе и информисати кориснике и грађанство о активностима
предузећа.
Активности ЈП ВОДОВОД Параћин неопходно је медијски и маркетиншки пропратити
сваког месеца, у наредних годину дана, односно до новембра месеца 2020. год., а понуђена
цена треба да буде исказана у динарима на годишњем нивоу (за период од новембра 2019.
год. – до новембра 2020. год.), без урачунатог ПДВ-а и са урачунатим ПДВ-ом (уколико
понуђач није у систему ПДВ-а потребно је то нагласити у понуди).
Са пружањем описаних услуга неопходно је започети од месеца новембра 2019. године.
Место пружања услуга: територији општине Параћин.
Изабарани понуђач ће фактуру за пружање медијских и маркетиншких услуга доставити
Наручиоцу након закључења уговора, а рок плаћања је 45 дана од дана пријема уредно
испостављене и прихваћене фактуре.
Као средства за добро извршење посла Изабрани понуђач ће доставити регистровану бланко
соло меницу, на износ од 20 % од уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 10 дана
дужим од рока важења уговора, односно до 10.12.2020. године.

РЕКЛАМАЦИЈА
У случају записником утврђених недостатака у квалитету и квантитету пружених услуга, као
и пласираног медијског садржаја, Наручилац може реализовати меницу и наплатити пенале
изабраном понуђачу до износа од 20 % од уговорене вредности услуга.
Овлашћено лице наручиоца за контолу квалитета и квантитета пружених медијских и
маркетиншких услуга је запослени на радном месту – Службеник за јавне набавке и шеф
ГИС-а

