
Наручилац ЈКП Рашка

Адреса
Душанова  2а

Место

Број акта

Рашка

Датум
13.10.2020. године

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

Предмет јавне набавке: 

ДОБРА –  1.   ПОСУДА ЗА ПРИХВАТ ОТПАДА (ВРЕЋА ЗА ПОДЗЕМНИ      
КОНТЕЈНЕР ЗАПРЕМИНЕ 3m³) 
                   2.   ПАРКОВСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

Опис     п  редмета јавне набавке: 

ДОБРА –  1.   ПОСУДА ЗА ПРИХВАТ ОТПАДА (ВРЕЋА ЗА ПОДЗЕМНИ 
КОНТЕЈНЕР ЗАПРЕМИНЕ 3m³) 
                   2.   ПАРКОВСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

Испорука парковских канти за отпатке и вреће за подземни контејнер за премине 3 m³, у
свему према техничкој спецификацији у обрасцу 1. који је саставни део овог позива.
Рок  за  испоруку  и  уградњу  добара  је  5  (пет)  дана  од   пријема  захтева  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 19.10.2020 године до 12:00 часова. Благовременим ће се
сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до  19.10.2020 године
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 19.10.2020 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 (информације, особа, место, време, број телефона..):
 
Подземне  контејнере  на  које  се  уграђују  поклопци  са  ножном  командом,
заинтересовани понуђачи  могу погледати  сваког  радног  дана  у  периоду од  7  до  15
часова. Свој долазак обавезно најавити дан раније на број телефона 036-736-622. Такође
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 Бобан Вујовић.

                             Директор
                                                                                                     Радомир Јаћовић      
                                                                                                   
                                                                                                    _________________



Образац 1.

НАЗИВ 
ПОНУЂАЧА
ПИБ:
АДРЕСА

1. СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Р. Бр.
КАРАКТЕРИСТИКЕ  ДОБАРА  И
ТЕХНИЧКИ ОПИС 

ко
л

Јед.
мер
.

Једин.
цена

Укупна  цена
без ПДВ

1. ВРЕЋА ЗА ПРИХВАТ ОТПАДА
Посуда  за  прихват  отпада  је  врећа  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  je  флексибилан  (није  од  чврстог
материјала), 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 је 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 је 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  гарантују  да  ће  у  периоду  од  2
године  у  условима  нормалне  експлоатације
врећа  испуњавати  захтеване  услове.  Врећа  се
лако и јефтино репарира, замењује, сервисира и
одржава. Димензије у осигураном пресавијеном
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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, издату
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;

2. Канта за отпатке се састоји од бетонског тела 
корпе, марке бетона МБ30, са челичном 
арматурном мрежом, улошка корпе (посуда за 
смеће) са поклопцем, носачима и пепељаром са 
прихватном посудом, украсних трака од 
нерђајућег челика - прохрома (2 ком.) и 
плочице са симболом производјача.
Канта за отпатке је израдјена од белог цемента и 
агрегата млевеног камена у боји (прани терацо 
камен/кулир камен/ беле боје са примесама црног 
и црвеног камена, зрно гранулације 0-2) уз додатак
адитива за квалитет смесе превасходно као 
заштита од соли и мраза и челичне арматурне 
мреже дебљине по прорачуну да задовољи 
стабилност и чврстоћу канте за отпатке. Тело 
канте за отпатке је ваљкастог облика пречника 
постоља канте Ø600mm, пречника тела канте 
Ø480mm и висине канте 1000mm. Арматура је 
постављена по прорачуну и цртежу, у калупу са 
дефинисаним местима за симбол произвођача и 2 
паралелно постављена жлеба дубине 8mm-9mm за 
украсне траке (прстенови) од нерђајућег челика – 
прохрома, ширине 30mm. Завршна обрада по 
изливању из калупа је испирање до постизања 
кулир површине.
Доња страна тела канте за отпатке је отворена да 
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се атмосферске воде не би задржавале. Ивице су 
спојене арматурном мрежом због стабилности тела
канте и евентуалног анкерисања за подлогу 
уколико Наручилац одлучи да је то потребно. Лако
се празни, пере и одржава. Канта за отпатке 
опремљена је улошком (посудом за смеће) од 
поцинкованог лима дебљине 0,55 mm, са 
поклопцем од степенасто профилисаног 
поцинкованог челичног лима и три поцинкована 
носача и са пепељаром са прихватном посудом од 
нердјајућег челика инокса AISI 304/316 која је 
кружног облика, смештена у централном делу врха
поклопца, перфорирана на шест места, са 
кружним отвором у средини за убацивање 
опушака од цигарета у специјално профилисану 
посуду за опушке која се након пражњења сама 
враћа у почетни положај. Уложак и поклопац су 
засебни и одвојиви подсклопови. Уложак је на дну 
перфориран ради проласка атмосферских 
падавина. Запремина улошка (посуде за смеће) је 
58 литара, чији облик омогућава несметано и лако 
пражњење. Након завршене израде на предвидјено
место се убацују и спајају симбол производјача и 
украсне траке.
Димензије канте   за отпатке  :
Висина канте за отпатке: 1000mm
Пречник постоља канте за отпатке: Ø600mm
Дебљина зида канте за отпатке: 50mm
Пречник тела канте за отпатке: Ø480mm
Запремина канте за отпатке: 58 литара
                                         
Произвођач канте за отпатке мора испуњавати 
стандарде:

- важећи стандард система управљања 
квалитетом ISO 9001:2015 са подручјем 
примене на пројектовање, производњу, 
монтажу и сервисирање корпа и канти за 
отпатке

- важећи стандард система управљања 
заштитом животне средине ISO 14001:2015
са подручјем примене на пројектовање, 
производњу, монтажу и сервисирање корпа
и канти за отпатке

- важећи стандард система заштите здравља 
и безбедности на раду ISO 45001:2018 са 
подручјем примене на пројектовање, 
производњу, монтажу и сервисирање корпа
и канти за отпатке



УКУПАН ИЗНОС БЕЗ  ПДВ-а: _____________________
Начин плаћања:  45 дана од дана пријема рачуна 
Важење понуде:____________(минимум 45 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2020.године

Испорука франко Рашка.

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

Датум: Понуђач
М.П.

_____________


