Наручилац
Адреса
Место

ЈКП Рашка
Душанова 2а
Рашка

Број акта
Датум

18.11.2020. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка на коју се закон не примењује
Предмет јавне набавке:
ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
Опис предмета јавне набавке:
ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
Набавка контејнера за одлагање отпада, 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 27.11.2020 године до 12:00 часова. Благовременим ће се
сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 27.11.2020 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 27.11.2020 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:
АДРЕСА
1. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ МЕТАЛНОГ КОНТЕЈНЕРА
ЗАПРЕМИНЕ 1,1 м 3 СА ПЛАСТИЧНИМ ПОКЛОПЦЕМ
Запремина
Димензије

Материјал
Ослонци
Рукохвати
Поклопац
Тело контејнера
Дно контејнера
Ојачање на ДНУ
Точкови

Испуст за воду
Носач точка
Заштита
Гаранција
Испорука

1,1 м 3 ( 1.100 литара)
Контејнер произведен по стандардима:
SRPS EN 840-3-2008, SRPS EN 840-5-2008, SRPS EN 840-62010
Контејнер димензијски одговара стандардима 30700
Димензије 1360 x 1050 x1430
Челични лим дебљине минималнo 1,2 милиметра
Бочни ослонци за пражњење контејнера
Два рукохвата на предњој страни и по један рукохват на
бочним странама
Раван, израђен од пластике
Метални механизам за ножно отварање – затварање
поклопца ( нагазна полуга )
Дно, предња и задња страна израђена комплетно из једног
делог ( омотач )
Обим у радијусу Р 400
Извучена минимум 4 ребра целом дужином од предњих ка
задњим точковима
Ослањање контејнера на 4 точка са металном фелном и
гуменом облогом тврдоће минимум 80 SHORA
Точкови су спојени вијцима за тело контејнера
Пречник контејнера 200
Носивост по точку 200 кг
Угао обртања 3600
Сви метални делови поцинковани
Два предња точка са механизмом за кочење
Два задња точка слободна
Испуст за воду на дну контејнера
Заварен носач на тело контејнера, дебљина носача минимум
4 милиметра
Антикорозивна заштита топлим цинковањем у складу
састандардом EN ISO 1461
Површинска заштита: топло цинковање
Минимум 2 године
Франко ЈКП Рашка, магацин наручиоца ул Саватија
Милошевића бб, 36350 Рашка

2. СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Р.
Бр.

1.

Врста добра

КОНТЕЈНЕРИ ЗА
ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Кол. Јед.
мере

25

Цена
јед.
ПДВ

по Укупна цена
без без ПДВ

ком

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _____________________
Начин плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Важење понуде:____________(минимум 45 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2020.године
Напомена: Понуђач уписује своју цену у коју су укључени сви трошкови.

Датум:

Понуђач
М.П.
_____________

