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БАТАЈНИЦА

Позив за достављање понуда
за ЈНМВ бр. 63/13, доставља.-

_______________________

Молимо вас да ВЗ „Мома Станојловић“ доставите понуду за четкице за електро моторе,
наведене у тачки 1.

УСЛОВИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
Услови под којима ће се извршити додела јавне набавке мале вредности у скраћеном
поступку, састоје се у следећем:
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка четкица за електро моторе, према
следећем:
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назив
четкица 7х20х26 EG8
четкица угљена 5х20х24
четкице графитне 12,5х25х25
четкица угљена за AMPILIDIN EMU-12A 5x16x20
четкица угљена за AMPILIDIN EMU-12A MS/7
четкица угљена 4x10x16 MS/6
четкица угљена 5x10x15 MS/6

јед.
мере
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

Количина
12
12
80
32
40
12
12

2. ИЗБОР НАЈБОЉЕГ ПОНУЂАЧА И ДОДЕЛА ЈАВНE НАБАВKE МАЛЕ
ВРЕДНОСТИ
Избор најбољег понуђача биће спроведен према одредбама Правилника о поступку јавне
набавке мале вредности (Службени гласник РС, број 50/09). Критеријум за вредновање
понуда је најнижа понуђена цена. Покретача набавке задржава право, да евентуано
одустане од неких позиција или да евентуално коригује количину за набавку.
При истим понуђеним условима, повољнији је понуђач са краћим роком испоруке.
Приликом достављања Понуда, везати се за редни број из Позива.
3. УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ:
а) Понуда треба да испуњава следеће услове, односно да садржи следеће податке:
1.

Укупну цену ( без и са ПДВ),

цену по јединици мере, иста мора бити фиксна, без ПДВ-а, изражена у динарима,
на паритету FCO Завод;
2. Рок за испоруку, не дужи од 15 (петнаест) дана, од дана добијања наруџбенице,
3. Услови плаћања (плаћање вирманом, не краће од 30 дана, од дана достављања
рачуна у деловодство ВЗ „Мома Станојловић“),
4. Опцију понуде, не краћу од 15 дана.
-

4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ
Понуде можете доставити најкасније 19.03.2013. год, до 12,00 часoва, телефаксом
(број 011/7870-250), e-mailom: vzmost@vs.rs или поштом на адресу: ВЗ "Мома
Станојловић", ул. Пуковника Миленка Павловића 160, 11273 Батајница или лично у
канцеларију Општих послова ВЗ "Мома Станојловић", ул. Пуковника Миленка
Павловића 160 (приземље зграде).
Понуде које се не доставе до назначеног рока (неблаговремене понуде) неће се
разматрати.
5. ОСТАЛО
• Лица за контакт: вс. Драгослав Штиковац, ек., (тел. 011/3716-123, мобил,
064/301-68-34).
• За све што није назначено овим условима, важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Унапред се захваљујемо на Вашој понуди .
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