
Наручилац ЈКП Рашка

Адреса
Душанова  2а

Место

Број акта

Рашка

Датум
26.09.2022. године

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

Предмет јавне набавке: 

ДОБРА – ВРЕЋА ЗА ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕР       

Опис     п  редмета јавне набавке:   

ДОБРА – ВРЕЋА ЗА ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕР       

Набавка две вреће за подземне контејнере, у свему према спецификацији која се налази
у обрасцу 1. у прилогу овог позива.

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 10.10.2022 године до 12:00 часова. Благовременим ће се
сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10.10.20222 године
до 12:00 часова.

НАПОМЕНА: Понуду доставити  на обрасцу који се налази у прилогу позива или
на сопственом документу, с тим што ће се у разматрање узети само понуде које
садрже зве назначене елементе из овог позива.

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих): 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда,  то  јест 10.10.2022 год.  у  12.10  часова.  Отварање  понуда  ће  се  обавити  у
просторијама наручиоца:  сала за састанке. 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 Предраг Краговић.

                             Директор
                                                                                                     Радомир Јаћовић      
                                                                                                   
                                                                                                    _________________



Образац 1.
Назив понуђача

ПИБ:

Матични број

Адреса

Име и презиме овл. лица

Број текућег рачуна

1. СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Р.
Бр.

Врста добра Кол. Јед.
мере

Цена  по
јед.  без
ПДВ

Укупна  цена
без ПДВ

1. ВРЕЋА ЗА ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕР

Врећа је запремине 3м³, која је око 2/3 испод
земље,  а  око  1/3  се  налази  изнад  земље,  и
опремљена  је  механизмом  за  везивање  и
отварање  дна  вреће,  без  могућности  да
оцедне течности из комуналног отпада изађу
у подземни контејнер и спољашњу средину
приликом пражњења и без могућности да се
приликом  преношења  и  пражњења  вреће
проспу у контејнер, улицу или по возилу.
Врећа  је  водонепропусна,  атестиране
носивости  минимум  1100  кг.  Материјал  од
ког  је  израђена  врећа мора  бити
флексибилан,  непропустан,  отпоран  на
корозију,  самогасив  (противпожарно
обрађен),  безопасан  по  животну  средину,
издржљив на притисак садржаја. Пражњење
се обавља без могућности да садржај остане
у посуди за прихват отпада – врећи, као и без
могућности  просипања  садржаја  у  околну
средину. Врећа  мора бити ојачана у горњем
делу  профилима  који  су  отпорни  на
атмосферске услове,  са  могућношћу качења
за  поклопац  подземног  контејнера  у  16
тачака.  Систем везивања доње стране вреће
омогућава  100%  водонепропусност  и
онемогућава  отицање  оцедних  течности  у
затвореном  положају.  Систем  мора  бити
опремљен  сигурносном  блокадом  која
спречава  неконтролисано  отварање  вреће.
Отварање  и  затварање  вреће  се  обавља  уз
помоћ  ужета,  дебљине  минимално  10мм.
Квалитет материјала од ког је врећа израђена
и технолошки поступак израде вреће топлим
затапањем морају гарантовати  да  ће  у
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периоду  од  2  године  у  условима  нормалне
експлоатације  врећа  испуњавати  захтеване
услове. Димензије вреће у  осигураном
пресавијеном  стању  спремном  за  употребу
(мм):  пречник  горње  стране  вреће  кружног
попречног  пресека  Ø1150мм  и  висине
2900мм-2990мм.
Посуда за  прихват отпада- врећа запремине
3м3  мора  бити  израђена  у  складу  са
стандардом   ISO 21898 или  EN ISO 21898,
при чему произвођач прилаже сертификат из
којег се на несумњив начин може утврдити
минимална носивост вреће од 1100кг, као и
да  је  материјал  од  којег  је  врећа  израђена
противпожарно  обрађен,  издат  од  стране
акредитованог  сертификационог  тела  за
производе,  обим  акредитације
сертификационог тела за производе из којег
се на несумњив начин може утврдити да је
сертификационо тело за производе  у оквиру
свог  обима  акредитације,  компетентно  за
сертификацију  посуде  за  прихват  отпада-
вреће и сертификат о акредитацији, важећи у
моменту подношења понуде, као и Извештај
о испитивању  у складу са стандардом  ISO
21898 или EN ISO 21898 или одговарајуће за
посуду  за  прихват  отпада-врећу  запремине
3м3  издату  од  стране  акредитоване
лабораторије,  обим  акредитације
лабораторије, из којег се на несумњив начин
може утврдити да је лабораторија, у оквиру
свог  обима  акредитације,  компетентна  за
испитивање посуде за прихват отпада-вреће

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ  ПДВ-а: _____________________
Начин плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна 
Важење понуде:____________(минимум 30 дана)
Гарантни рок:_____________(минимум 24 месеца)
Рок испоруке:_____________(максимум 5 дана од пријема наруџбенице)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2022.године

 

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

Датум: Понуђач
М.П.

_____________


