
Наручилац ЈКП Рашка

Адреса
Душанова  2а

Место

Број акта

Рашка

Датум
01.04.2022. године

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

Предмет јавне набавке: 

ДОБРА – ХЕМИКАЛИЈЕ       

Опис     п  редмета јавне набавке: 

ДОБРА – ХЕМИКАЛИЈЕ
Испорука хемикалија за потребе лабораторије на ППВ „Копаоник“ ЈКП Рашка, у свему
према техничкој спецификацији који је саставни део овог позива.
Рок за испоруку добара је максимално 10 (десет) дана од  пријема захтева од стране
наручиоца.
Добра се испоручују одједном, по наруџбеници 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 08.04.2022. године до 12:00 часова. Благовременим ће се
сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 08.04.2022године до
12:00 часова. 

НАПОМЕНА 1: 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 техничкој спецификацији која је
саставни део позива.
НАПОМЕНА  2:  Понуђач  мора  дати  понуду  за  сваку  врсту  наведене  робе.
Непотпуне понуде се неће разматрати.

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих): 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда,  то  јест 08.04.2022год.  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 (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 Милица Котуровић.

                             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 ВРСТА РОБЕ КОЛИЧИНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ
1. ХЕМИКАЛИЈЕ 
2 HCl  37% p.a. 25l
3 H2SO4  97%  p.a. 20l
4 NaOH (Na-hidroksid) 500g
5 Hidroksilamin-hidrohlorid

NH2OHHCl
500g

6 Ziva (II) jodid HgJ2 300g
7 1,10-fenantrolin-monohidrat 

(o-fenantrolin) C12H8N2 X H2O
5.0g

8 Aluminon C22H23N3O9 50g
9 Amonijum acetat CH3COONH4 7,0kg
10 Sircetna  kiselina  glacijalna

CH3COOH
15l

11 Kalijum-jodid KJ 500g
12 KMNO4 1000g
13 Oksalna kiselina C2H2O4 250g
14 Kalijum-dihromat K2Cr2O7 500g
15 K-Na-tartarat  KNaC4H4O6  X

4H2O
500g

16 Puferski  rastvor  pH  9,21  I  pH
7,00 Ph 4.00

2,0l

17 Laboratorijska mast 1 kom.

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ  ПДВ-а: _____________________
Начин плаћања:  ____________(уписати рок и начин плаћања)
Важење понуде:____________(минимум 45 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2022.године

 
Напомена: Понуђач уписује своју цену у коју су укључени сви трошкови, 
укључујући и доставу робе на адресу Наручиоца. Магацин ЈКП „Рашка“ ул. 
Саватија Милошевића ЈКП „Рашка“

Датум: Понуђач
М.П.

_____________


