Република Србија
ОШ „Херој Мирко Томић“
Дел.бр: 12-1/2019
Датум: 21.09.2019. год
Доњи Крчин

ПОЗИВ
за достављање понудa
ОШ „Херој Мирко Томић“ у Доњем Крчину обраћа Вам се овим позивом да
нам до понедељка, 30.09.2019. године до 11,00 сати доставите своју писану
понуду за набавку пелета за 2019. годину за потребе ОШ „Херој Мирко Томић“ у
Доњем Крчину у количини од 18 тона.
Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају све Законом прописане
услове (члан 75. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 68/15).
Понуђач цену треба изразити у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.
Уз понуду обавезно доставити произвођачку спецификацију не старију од
01.01.2019. године.
Превоз пелета обезбеђује наручилац.
Критеријум за избор понуде и понуђача јесте најнижа понуђена цена.
Понуде доставити на обрасцима у прилогу.
Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти на којој је на
предњој страни написан текст: „Понуда - не отварај“- пелет.
На полеђини коверте обавезно назначити назив, адресу и број телефона
понуђача.
Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће
враћене понуђачу са назнаком да је иста неблаговремена.
Јавно отварање понуда ће се обавити по истеку рока за достављање понуда у
ОШ „Херој Мирко Томић“ у Доњем Крчину дана 30.09.2019. године у 11:30 сати.
Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о избору најповољнијег
понуђача је 7 (седам) дана од дана отварања понуда.
Податке који су Вам потребни, а који нису наведени у овом позиву, можете
затражити и добити на телефон 037/795-180.
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
________________________
Зоран Петронијевић

Образац бр. 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА
СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
МАТИЧНИ БРОЈ
ПИБ
РАЧУН
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ - ДИРЕКТОР
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН

Место____________
Датум____________

ПОНУЂАЧ
М.П.

____________________

Образац бр. 2

СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Колоне понунити читко, хемијском оловком.
Образац структуре цене потписује и оверава власник или законски заступник
понуђача које је уписан у регистар АПР.

ТАБЕЛАРНИ ДЕО СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Р.бр.

Н А З И В

Произвођач

влага испод 10 %; пепео
550 C (db) испод 1,2%;
калорична вредност (ar) изнад
16,5 MJ/kg; калорична
вредност (ar) изнад 4,6
kWh/kg;
диаметар 6 или 8±1

Јединица
Количина
мере

Јединична Јединична
цена без
цена са
ПДВ-а
ПДВ-ом

Пелет:
о

1

тона

18

Укупна вредност без ПДВ-а:
Износ ПДВ-а:
Укупна вредност са ПДВ-ом:

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________________

