Наручилац:
Адреса:
Место:
Број:
Датум:

Установа Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору
Зелени булевар бб
19210 Бор
Н-766/2021
29.11.2021. године

Предмет: Позив за подношење понуде
Поштовани,
Позивамо Вас да у поступку набавке на коју се Закон не примењује на основу члана 27. став 1. тачка 1)
ЗЈН, набавка Услуга – број: 2.2.41 у Плану набавки на које се Закон не примењује, Остале стручне услуге
– спасиоци на базену, доставите понуду:
Предмет набавке:

Остале стручне услуге – спасиоци на базену

Рок за достављање
понуде:

02.12.2021. године у 1100 часова

Отварање понуда:

02.12.2021. године у 1130 часова у просторији Службе набавке

1.попуњен потписан и скениран образац понуде на e-mail:
Начин достављања nabavka.uscbor@gmail.com или
2. попуњен и потписан образац понуде лично или поштом на адресу
понуде:
Установа Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“, ул. Зелени
булевар бб, 19210 Бор с назнаком поступка за које се понуда доставља
Обавезни елементи
Попуњен и оверен образац понуде
понуде:
Особа за контакт и Теодора Гушевац Вулета, 030/434-730, 060/3831000,
давање
додатних Додатна појашњења се траже и дају електронском поштом на e-mail:
појашњења:
nabavka.uscbor@gmail.com
НАПОМЕНА:
Како су количине радних сата дате оквирно на основу потребе Наручиоца и чији је обим
немогуће прецизно утврдити за време важења уговора (до дана 31.12.2021. године), укупна
вредност понуде не представља вредност уговора, већ служи као основ, односно обрачунска
категорија за упоређивање понуда по елементу критеријума – „цена“.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Остале стручне услуге – спасиоци на базену
НАЗИВ ПОНУЂАЧА/ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ/ ЈМБГ:
ПИБ/БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ:
ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:
ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА:
КОНТАКТ ОСОБА:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ТЕЛЕФОН,
E-MAIL АДРЕСА:
ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК

р.
б.
1.

НАЗИВ
Потребан један спасиоц на базенима
Установе Спортски центар „Бобана
Момчиловић Величковић“:

Jед.
мере

кол.

радни
сат

48

Јединична
цена у
дин.
без ПДВ-а

Јединична
цена у дин.
са ПДВ-ом

Укупна
цена у
дин.
без ПДВ-а

Укупна
цена у
дин.
са ПДВ-ом

Опис посла
Потребан лиценцирани спасилац за:
 бригу о сигурности купача
 превентивно деловање
Знање и вештине
 организацијске вештине
 брзина и спретност
Радно искуство
 Обавезно искуство на истим
пословима
Потребна документација уз пријаву
 лиценца/дозвола за рад за посао
спасиоца на води издата од
акредитоване организације
 диплома о завршеној школи (III, IV,
VI и VII степен)
 лична карта (очитана са читача за
лк)
 кратка биографија (са описом
квалификација, образовање и
радним искуством)
 контакт телефон
УКУПНО ЗА УПЛАТУ:

Напомена: Oбавезно напоменути уколико нисте у систему ПДВ-а.
У року од 1 дана по пријему распореда Руководиоца отворених и
Рок пружања услуга:
затворених базена.
Место пружања услуга:
Рок плаћања (правна лица):
Рок плаћања (физичка лица):
Место: ______
Датум _________.2021. године

Базени Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић
Величковић“, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бор.
45 дана од дана регистрације у ЦРФ и пријема исправног рачуна.
На име накнаде се исплаћује нето цена по сата на основу
евиденције о ангажовању лица коју води Руководилац отворених
и затворених базена.
Понуђач
_________________

