
Наручилац ЈКП Рашка

Адреса
Душанова  2а

Место

Број акта

Рашка

5113

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

Предмет јавне набавке: 
РАДОВИ – ИЗРАДА И УГРАДЊА НОВОГ САНДУКА АУТОСМЕЋАРА     

Опис     п  редмета јавне набавке: 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА-ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ИЗРАДУ 
НОВОГ САНДУКА 16м3АУТОСМЕЋАРА 

Технички опис Израда и уградња новог сандука аутосмећара са свим 
припадајућим елементима уз прилагођавање 
постојећих врата (пресе) са новим 
садндуком.Постојећа врата (праеса) аутосмећара ,на 
којој се врши услуга по овој спецификацији.

Сандук надоградње Дебљина лима пода сандука најмање 4 мм, 
страница мин. 3 мм, спољашња појачања 
цевима.Цела конструкција је 100% заварена. 
Сандук надоградње водонепропустан, аутоматско 
померање истисне плоче дуж утоварног сандука 
приликом сабијања.Обезбеђен простор за 
скупљање оцеђених вода, капацитет 
минимално120 л ±5%.Заптивање између врата и 
товарног сандука које спречава цурење садржаја.

Опис радова  Демонтажа старог сандука
 Израда новог запремине 16м3

 Монтажа новог
 Монтажа свих склопова надоградње

Антикорозивна заштита и фарбање Сви склопови пескарени, двоструки премаз темељном
бојом и завршни премаз двокомпонентном акрилном 

Боја надоградње БЕЛА  
Контролисани одвод за оцеђену течност у сабирном кориту.
Функционално испитивање
Гарантни рок за понуђено добро 12 месеца
Гарантни рок за антикорозивну заштиту надоградње-аутосмећара минимално 3(три) године
Рок за испоруку добра не може бити дужи од 25 дана од дана преузимања камиона



Наручиоц има право током израде у увид производње и монтирања нарученог добра и то по фазама и 
то:

1. Производња(израда)сандука
2. Монтирање
3. Пескарење
4. Фарбање

Понуђач је у обавези да достави опис техничких карактеристика понуђеног добра на свом 
меморандуму, који мора минимално садржати техничке карактеристике које захтева наручилац, 
потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом

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 01.09.2020 године до 12:00 часова. Благовременим ће се
сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до  01.09.2020 године
до 12:00 часова. 
НАПОМЕНА: Понуду доставити  на обрасцу који се налази у прилогу позива, или
на сопственом документу, у свему према захтевима из техничке спецификације.

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих): 
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда,  то  јест 01.09.2020 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 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. СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Р. Бр.
ИЗРАДА И УГРАДЊА НОВОГ 
САНДУКА АУТОСМЕЋАРА     

кол Јед.
мере

Јединича
цена

Укупна  цена
без ПДВ

1.
Израда и уградња новог сандука 
аутосмећара са свим припадајућим 
елементима уз прилагођавање 
постојећих врата (пресе) са новим 
садндуком.
У свему према техничкој 
спецификацији која је наведена у 
опису предмета јавне набавке овог 
позива.

1 ком

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

 

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

Датум: Понуђач
М.П.

_____________


