
Наручилац ЈКП Рашка

Адреса
Душанова  2а

Место

Број акта

Рашка

Датум
22.07.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
Врста поступка: јавна набавка на коју се закон не примењује

Предмет јавне набавке: 

ДОБРА – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД       

Опис     п  редмета јавне набавке: 

ДОБРА – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД       

Испорука  ДВОКОМПОНЕНТНОГ  ХЛОРДИОКСИДА,  компонента  А  100  кг  и
компонента Б 100 кг,  за потребе ЈКП „Рашка“ -  ППВ Копаоник, за прераду воде за
пиће, у свему према техничкој спецификацији из обрасца 1. који је саставни део овог
позива.
Рок за испоруку добара је 5 (пет) дана од  пријема захтева од стране наручиоца.
Добра  се  испоручују  сва  одједном,  по  претходно  добијеној  наруџбеници  од  стране
наручиоца.

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде: 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...): 

Рок за подношење понуда је до 28.07.2020 године до 12:00 часова. Благовременим ће се
сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до  28.07.2020 године
до 12:00 часова. 

НАПОМЕНА 1: Понуду доставити  на обрасцу који се налази у прилогу позива,
или на сопственом документу, с тим да ће се у разматрање узети само оне понуде
које садрже све назначене елементе, који стоје у обрасцу позива.

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих): 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда,  то  јест 28.07.2020 год.  у  12.10  часова.  Отварање  понуда  ће  се  обавити  у
просторијама  наручиоца:  управна  зграда,  канцеларија  набавне  службе.  Отварању



понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају
имати  овлашћење  које  ће  предати  Комисији  за  јавну  набавку  приликом  отварања
понуда.

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: 

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 2 дана, од дана отварања
понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда, у року од
три дана од дана њеног доношења.

Контакт (особа, место, време, број телефона,): 

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на бр.
телефона 036-736-622, у времену од 8,00 до 15,00. Контакт особа је Милутин Рајковић.

                             Директор
                                                                                                     Радомир Јаћовић      
                                                                                                   
                                                                                                    _________________



Образац 1.

НАЗИВ 
ПОНУЂАЧА
ПИБ:
АДРЕСА

1. Двокомпонентни хлордиоксид                          100 кг А + 100 кг  Б
 

        Комерцијални назив : Двокомпонентни прашкасти препарат 
Хемијска формула:    ClO2

Стандард за испоруку и квалитет :
EN 12671 : 2000(SRPS EN 12671:2009)
Захтеви квалитета :
Компонента А    (Na – хлорит и адитиви)  CAS No:7758-19-2
Изглед :  гранулирани прашак
Боја : бела
Компонента Б (Na – бисулфатмонохидрат и адитиви)CAS No:7681-38-1
Изглед :  кристал
Боја : бела

- Обавезујемо се да приликом  испоруке  доставимо:  отпремницу, произвођачку
спецификацију,  извештај  о  испитивању  и  здравственој  исправности  издат  од
акредитоване  лабораторије  (ГЗЗJЗ  или  друге)   за  испоручену   шаржу  по
стандарду SRPS (EN) 12671:2008

Напомена:  Захтеване карактеристике траженог добра јесу у свему према ГЛАВНОМ
ПРОЈЕКТУ БР. 43897/4-10 „АДАПТАЦИЈЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ППВ НА КОПАОНИКУ У
ЦИЉУ  ЗАМЕНЕ  ПОЈЕДИНИХ  ЕЛЕМЕНАТА  СИСТЕМА  БЕЗ  ПРОМЕНЕ
КАПАЦИТЕТА“  који  је  израдио  ИНСТИТУТ  ЗА  ВОДОПРИВРЕДУ  „ЈАРОСЛАВ
ЧЕРНИ“ БЕОГРАД.

Напомена: Понуђач уписује своју цену у коју су укључени сви трошкови.

Укупна цена без ПДВ-а у дин.

Укупна цена са ПДВ-ом у дин. 

Рок и начин плаћања
45  дана  од  дана  достављања  фактуре,  на  рачун
понуђача

Рок важења понуде/мин 60 дана/

Рок испоруке
Одједном  у  року  од  5  дана  од  дана  пријема
наруџбенице

Гарантни период
Добра која понуђач  испоручује наручиоцу не 
могу бити старија од половине рока употребе 



прописане за одређено добро, као и да немају 
скривене недостатке.

Место и начин испоруке
Рашка, магацин наручиоца
по претходно издатој наруџбеници од стране 
наручиоца

                                                                                                   
Понуђач изјављује да  наведена добра испуњавају све потребне  услове квалитета како
би се употребљавала  у процесу производње воде за пиће и уколико нам буде додељен
уговор  о  јавној  набавци  уз  испоруку  добара  обавезујемо  се  да  ћемо  Наручиоцу
доставити  Атесте  издате од стране акредитоване установе/лабораторије у Републици
Србији   да  добра  која  испоручујермо  испуњавају  услове  за  употребу  у  процесу
производње воде за пиће.

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________ ______________________________

 


