Наручилац
Адреса
Место

ЈКП Рашка
Душанова 2а
Рашка

Број акта
Датум

24..03.2022. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка на коју се закон не примењује
Предмет јавне набавке:
РАДОВИ – УГРАДЊА БЕЗИЧНОГ СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ПИТКЕ
ВОДЕ
Опис предмета јавне набавке:
РАДОВИ – УГРАДЊА БЕЗИЧНОГ СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ НИВОА ПИТКЕ
ВОДЕ
Испорука и уградња уређаја за мерење нивоа питке воде на базену који се налази у
Власову. Уређај мора да поседује сертификат ИП67 и да обезбеђује високо прецизно
мерење у свим временским условима. Уређај мора да поседује гаранцију од минимум 2
године.
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 04.04.2022. године до 12:00 часова. Благовременим ће се
сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 04.04.2022године до
12:00 часова.
НАПОМЕНА: 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 04.04.2022.год. у 12.10 часова. Отварање понуда ће се обавити у
просторијама наручиоца: управна зграда, сала 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 (информације, особа, место, време, број телефона..):
Све 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 Драган Јеленковић.

Директор
Радомир Јаћовић
_________________

Образац 1.
Назив понуђача
ПИБ:
Матични број
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Број текућег рачуна
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СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОТРЕБНИХ
РАДОВА
Испорука и уградња индустријског
Gateway . Уређај је потребно да
подржава до 5000 сензора. Конекција
између уређаја и модула мора да износи
до 15 км. Уређај мора да поседује ИП67
сертификат и да је намењен за рад у
свим временским условима. Потребно је
да подржава ПОЕ и опционо соларно
напајање. Урешај је потребно
испоручити са приступом Iot cloud
платформи ради удаљеног мониторинга
свих модула на систему.
Испорука и уградња бежичног Gateway
само напајајућег ултра сочног модула.
Модул је потребно да обезбеђује високо
прецизно мерење удаљености за
различите примене у тешким
окружењима као што су праћење
поплава, управљање отпадним водама .
Мерење се заснива на ултразвучним
таласима који се преносе и одбијају од
оближњих објеката или површина воде.
Урежај мора да поседује ИП67
сертификат и да је намењен за рад у
свим временским условима . Подршка
за NFC конекцију. Модул је потребно да
садржи батерију не мању од 1900 мх
односно да обезбеди рад до 10 година у
ситуацији кад шаље извештаје на
сваких 5 минута. Конекција између
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уређаја и модула мора да буде до 15км.
Испорука и уградња бежичног Gateway
само напајајућег магнетног контакта.
Урешај мора да поседује ИП 67
сертификат и да је намењен за рад у
свим временским условима . Подршка
за NFC конекцију. Модул је потребно да
садржи батерију не мању од 4000 мх
односно да обезбеди рад до 5 година у
ситуацији кад шаље извештаје на
сваких 5 минута. Конекција између
уређаја и модула мора да износи до 15
км. Магнетни контакт се може
монтирати на било која врата или
прозор да би се детектовао догађај
отварања или затварања.
носач за ултра сонични сензор
монтажа уградња и пуштање у рад
система
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УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _____________________
Начин плаћања: од 5 до 45 дана од дана пријема рачуна
Важење понуде:____________(минимум 45 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2022.године
Напомена: Понуђач уписује своју цену у коју су укључени сви трошкови.
НАПОМЕНА: Уградња резервних делова у квалитету прве уградње.
Датум:

Понуђач
М.П.
_____________

