НАРУЧИЛАЦ:

ЈКП РАШКА,
ул. Душанова 2а
Број:
Е-mail: uprava@kjkpraska.rs
Tел: 036/736-622
Телефакс: 036/736-602

Позив за
Достављање понуда за набавку добарa уља и мазива, на које с ене
примењују одредбе закона о јавним набавкама

Рашка, јул 2022. године

На основу Закона о јавним набавкама, због указане потребе за набавком молимо вас
да нам доставите вашу понуду за набавку добара уља и мазива - према спецификацији
која следи у наставку.
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ ДО 11.08.2022. године до 10:00 часова
ПОНУДЕ СЕ ПРЕДАЈУ НЕПОСРЕДНО ИЛИ ПОШТОМ НА АДРЕСУ: ЈКП „Рашка“
ДУШАНОВА 2А 36350 РАШКА, СА НАЗНАКОМ: „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ добара уља и
мазива.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЋЕ СЕ ОБАВИТИ 11.08.2022. године са почетком у 10:10 часова
Напомена: на образцу понуде, наведите тражене податке који се поред цене односе и
на остале услове ( услове и начин плаћања, рок важења понуде, као и основне податке
вас као понуђача).

Место испоруке: франко Рашка, магацин Наручиоца
Саставни део овог позива је модел Образац понуде са Обрасцем структуре цена који
попуњава понуђач.

Директор
Радомир Јаћовић
__________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
(попуњава понуђач)
Понуда број ____________ од __________ 2022.г.
За набавку добара уља и мазива

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број:
Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача ( E-mail):
Tелефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке
Лице овлашћено за потписивање

Рок за испоруку – ____________________(максимално 5) дана од дана потписивања
уговора
Рок плаћања: _________________ ( максимално 45 дана од дан апријема фактуре)
Понуђена цена за уља и мазива, износи ________________________ динара без пдва
односно са пдв-ом :_____________________ динара.
Понуђена цена обухвата све трошкове укључујући и трошкове испоруке, франко Рашка,
магацин Наручиоца

Критеријум избора понуђача: најнижа понуђена цена. Уколико два или више понуђача
дају исту цену, Наручилац ће изабрати понуђача који је дао краћи рок за испоруку.
Уколико су дав или више понуђача дала исту цену и исти рок испоруке, изабраће се
понуђач који је дао дужи рок плаћања.
Саставни део понуде је Образац структуре цене.

Печат понуђача

Потпис ПОНУЂАЧА
_____________________

Информативна понуда: УЉА И МАЗИВА

Р.Б
р

ВРСТА ДОБАРА

кол

Јед.
мер.

Јединича
цена

Укупна цена без
ПДВ

1.

АД блуе

200

л

Уље хидрол Х46

200

л

Уље „SELENIA“ 10w40 бензин

15

л

УЉЕ „SELENIA“ 10w40 дизел

20

л

Уље УРАНИЈА ФЕ

15

л

УЉЕ “мот. Х треме ФЕ 10-30

10

л

УЉЕ САЕ 90

30

л

УЉЕ АМБРА хидроповер 10

20

л

УЉЕ МЕЊАЧКО 70-90

5

л

УЉЕ МОТОРНО 15-40 дизел

15

л

УЉЕ за кочнице УК 2

2

л

УЉЕ за кочнице ДОТ 2

2

л

УЉЕ моторно АДИНОЛ 15-40 премиум стар X

60

л

МАСТ ТОВАТНА

10

кг

2.
3.
4.
5.
7.
9.
10.
11.
13.
14
15.
16.
17

УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ

ПОНУЂАЧ

_______________

