
 

Наручилац ЈКП Рашка 

 

Адреса 
Душанова  2а 

 

Место 

 

Број акта 

 

Рашка 

 

 

Датум 
07.04.2021. године 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Врста поступка: јавна набавка на коју се закон не примењује 

 

Предмет јавне набавке:  
 

ДОБРА – ПОКЛОПАЦ СА НОЖНОМ КОМАНДОМ ЗА ПОДЗЕМНИ 

СТАЦИОНАРНИ КОНТЕЈНЕР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД ЗАПРЕМИНЕ 3 м3        

 

Опис предмета јавне набавке:  

 

ДОБРА – ПОКЛОПАЦ СА НОЖНОМ КОМАНДОМ ЗА ПОДЗЕМНИ 

СТАЦИОНАРНИ КОНТЕЈНЕР ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД ЗАПРЕМИНЕ 3 м3              

 

Испорука и уградња поклопаца на постојеће подземне стационарне контејнере за  

комунални отпад на Копаонику, запремине 3 m³, у свему према техничкој 

спецификацији у обрасцу 1. који је саставни део овог позива. 

Рок за испоруку и уградњу добара је 10 (десет) 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 16.04.2021 године до 12:00 часова. Благовременим ће се 

сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 16.04.2021 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 16.04.2021 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..): 

  

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 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. 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ДОБАРА И 

ТЕХНИЧКИ ОПИС  

 

к

о

л 

 

 

Јед. 

мер. 

 

Једин. 

цена 

 

Укупна цена 

без ПДВ 

1.  Метални поклопац је израђен од алуминијумског 

лима дебљине 2мм, ојачан завареном топло 

цинкованом челичном подконструкцијом, отпоран на 

ударце, УВ зраке и све врсте средстава за чишћење, 

са којег се лако могу уклањати графити и прљавштине 

и ниједним својим делом није подложан корозији. 

Поклопац треба је осмоугаони, описаног круга 

осмоугла Ø1515мм, странице осмоугла 580мм. На 

њему се налази отвор за убацивање отпада, 

димензија 530мм x 530мм, на висини од 1070мм са 

алуминијумским поклопцем за покривање отвора за 

убацивање отпада који се пригушивањем сам затвара 

због безбедног руковања од стране корисника, а 

нарочито деце. Отпоран је на ударце, УВ зраке и све 

врсте средстава за чишћење, и са њега се лако 

уклањају графити и прљавштине и ниједним својим 

делом није подложан корозији. Поклопац је 

непропустан за продор атмосферских вода и 

конструктивно је решен тако да се после коришћења 

сам затвара пригушивањем и никада не може остати 

у отвореном положају, односно без потребе да га 

корисник сам затвара после употребе, како се не би 

поспешивао улазак ваздуха што би могло изазвати 

евентуални пожар у контејнеру, ширење непријатних 

мириса из контејнера и улазак атмосферских 

падавина. Поклопац је опремљен механизмом за 

ножно отварање поклопца и уређајем за фино 

успорено враћање поклопца у затворен положај због 

безбедности корисника приликом одлагања 

комуналног отпада. Поклопац за убацивање отпада 

има ручку од прохрома. На великом поклопцу су 

постављени носачи поклопца израђени од топло 

цинкованог челика, површински заштићени у боји по 

захтеву Инвеститора/Наручиоца, помоћу ког се 

дизалицом подиже врећа са поклопцем великим и 

кућиштем ножне команде ради пражњења, отпорни 

на ударце, УВ зраке и све врсте средстава за 

чишћење, са којих се лако могу  10 ком 

  



уклањати графити и прљавштине и ниједним својим 

делом нису подложни корозији. Носачи на поклопцу су 

конструисани тако да омогућују лако подизање 

поклопца приликом пражњења и у складу су са 

стандардом EN 13071-3:2011. Кућиште ножне команде 

са механизмом ножне команде је израђено од 

поцинкованог челичног лима димензија 

862мм/390мм/341мм, отпорног на ударце, УВ зраке и 

све врсте средстава за чишћење, са којег се лако 

могу уклањати графити и прљавштине и ниједним 

својим делом није подложан корозији. Кућиште ножне 

команде са механизмом ножне команде омогућава 

ножно отварање поклопца, као и да се алуминијумски 

поклопац за покривање отвора за убацивање отпада 

пригушивањем сам затвара због безбедног руковања 

од стране корисника, а нарочито деце. Кућиште је 

посебног облика профилисано тако да се уклапа 

дизајном у осмоугаони облик контејнера, тако да 

горњом страном належе на велики поклопац 

контејнера а вертикални део леже паралелно са 

кућиштем контејнера. Има прорез за водећи део 

ножне команде и папучу. Са доње стране има 

заштитну мрежу трапезастог облика.  
  

2. Услуга 

транспорта 

великих 

поклопаца са 

поклопцима за 

покривање отвора 

за убацивање 

отпада, носачима 

поклопца и 

кућиштима ножне 

команде до 

локације у Рашкој  
 

1 ком 

  

3. Услуга монтаже 

нових великих 

поклопаца са 

поклопцима за 

покривање 

отвора за 

убацивање 

отпада, 

носачима 

поклопца и 

кућиштима 

ножне команде 

и демонтажа 

старих 

поклопаца 
 

1 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. 

_____________ 


