Наручилац
Адреса
Место

ЈКП Рашка
Душанова 2а
Рашка

Број акта
Датум

08.07.2021. године

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста поступка: јавна набавка на коју се закон не примењује
Предмет јавне набавке:
ДОБРО – ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
Опис предмета јавне набавке:
ДОБРО – ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
Набавка половног теретног возила у свему према спецификацији која се налази у
прилогу овог позива.
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 15.07.2021 године до 12:00 часова. Благовременим ће се
сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 15.07.2021 године
до 12:00 часова.
НАПОМЕНА: Понуду доставити на обрасцу који се налази у прилогу позива или
на сопственом документу, с тим што ће се у разматрање узети само понуде које
садрже зве назначене елементе из овог позива.
Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих):
Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење
понуда, то јест 15.07.2021 год. у 12.10 часова. Отварање понуда ће се обавити у
просторијама наручиоца: сала за састанке. 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 Предраг Краговић.

Директор
Радомир Јаћовић
_________________

Опис возила

Половно возило

Тип возила
Прва регистрацуја и година
производње
Погонско гориво
Генерација мотора
Снага мотора
Радна запремина мотора
Мењач
Погон
Пређена километража
Број цилиндара
Дужина возола
Ширина возила
Висина возила
Носивост возила
Број седишта
Број врата
Фелне
Товарни простор

Теретно возило
Не старије од 2011 године

Бензин 95 октана
Минимум еуро 5
Од 50 кW до 53кW
Минимално 1200 cm3 максимално 1250 cm3
Мануелни са 5 брзина +рикверц
На предње точкове
Максимално 195 000 км
4
Минимално 3530 мм – 3540 мм
Минимално1540 мм – 1550 мм
Минимално1450 мм – 1500 мм
Минимално 400 кг
2 (возачево и сувозачево )
5
13 инча
Мрежаста између возача и товарног
простора
Урађен велики сервис и редован мали сервис пре испоруке возила
АБС (анти блок систем)
АРИБАГ за возача и сувозача
Стуб управљача подесив по висини и дубини
Халогени предњи фарови
Мануелни клима уређај
Електроподизачи стакла напред
Спољни ретровизори ручно подесиви
Доказивање техничких карактеристика
− Изјава понуђача
− Фотокопија саобраћајне
дозволе
− Слика возила сервисне
књижице
Централно даљинско закључавање
Сет обавезне опреме
Гаранција на мотор и каросерију минимално 6 месеци
Рок испоруке 3 (три) дана од потписиванје уговора
2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА
НАПОМЕНА: ПОНУЂАЧ ГАРАНТУЈЕ ДА ЋЕ ИСПОРУЧЕНО ДОБРО БИТИ У
СВЕМУ ПРЕМА НАВЕДЕНОЈ ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ
ПОТПИС
МП

_____________

Образац 1.
Назив понуђача
ПИБ:
Матични број
Адреса
Име и презиме овл. лица
Број текућег рачуна

1. СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Р.
Бр.

Врста добра

1.

ПОЛОВНО ТЕРЕТНО ВОЗИЛО

Кол.

Јед.
мере

1

ком

Цена
јед.
ПДВ

по Укупна цена
без без ПДВ

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а: _____________________
Начин плаћања: 45 дана од дана пријема рачуна
Важење понуде:____________(минимум 45 дана)
Број понуде: __________________
У ____________________, ___.___.2021.године
Напомена: Понуђач уписује своју цену у коју су укључени сви трошкови.

Датум:

Понуђач
М.П.
_____________

