Јавно Комунално Стамбено Предузеће Топола дана: 23.02.2021. године упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Молимо Вас да нам доставите понуду за доделу Уговора за добра – гуме за возила за потребе ЈКСП Топола
током 2021. године.
Понуду доставити најкасније до 01.03.2021. године до 1000 сати, на адресу Миливоја
Петровића Блазнавца бр.6 или путем mail-anabavka@jksptopola.com.
Понуду доставити искључиво попуњавањем Обрасца Понуде из прилога позива.
Критеријум за доделу Уговора је најнижа понуђена УКУПНА вредност понуде без ПДВ из Обрасца понуде
по спецификацији.
Разматраће се само исправне понуде понуђача који су попунили све ставке у обрасцу понуде из прилога.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУЂАЧ:______________________________________________
Адреса понуђача:__________________________________________
Поштански број и Место:___________________________________
ПИБ:____________________________________________________
Одговорна особа:__________________________________________
Контакт особа:____________________________________________
Контакт телефон:__________________________________________
Текући рачун понуђача:____________________________________
Понуда бр._______ , датум понуде:__________________
Р.БР.

Назив

Јединица
мере

Оквирне
количине

1.

Гума 155/70 R13 зимска
(панда)
Гума 185/55- R 16
(nissan) зимска
Гума 315/80 R 22,5
камионска задња
(ојачане)
Гума 315/80 R 22,5
камионска предња
(ојачане)
Гума 8.5 R 17.5
камионска задња (еуро
зета) зимска
Предња гума за скип
12.5/80-20
Задња гума за скип 18.426

Ком.

6

Ком.

4

Ком.

10

Ком.

2

Ком.

4

Ком.

2

Ком.

2

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Произвођач

Цена по
комаду без
ПДВ

Укупна цена за
оквирне
количине без
ПДВ

Укупна вредност понуде без ПДВ:__________________________________
ПДВ___________________________
Вредност са ПДВ:______________________________________
Начин плаћања: 45 дана од дана издавања рачуна
Опција понуде:_______________________________

Понуђач приликом попуњавања и доставе позива мора задовољити квалитет изражен преко следећих
произвођача гума:
-Произвођач гуме: Kormoran, Tigar, Sava, Barum, Mitas, Bridgestone или еквивалент.
-Карактеристике за путничка возила:

- мора да има EU ознаку гуме
- В класа гуме
- да ниво буке не прелази 75 dB
- M+S ознака
- дубина шаре 8мм
- година производње 2019
-Карактеристике за теретна возила:
- степен искоришћења горива: Е
- пријањање на мокрој подлози: С
- бука да не прелази ниво од 75 dB
- дубина шаре 10мм
- година производње 2020
Напомена: Наручилац задржава право да наручи гуме и ван тражене спецификације уколико се укаже
потреба, а све то до процењене вредности набавке.

М.П.

ПОНУЂАЧ

