Шифра: P02.1-01-01-00-08
ЗAXTEB ЗA ПОНУДУ

Верзија: 03rev02

..., снафта

I

Важи од: 15.10.2020.
ТРАНСНАФТА AД ПAHЧEBO
Функција за комерцијалне послове
Наш број: 4478/1-2021

Шифра: 22200000;

Датум: 26.04.2021.

Назив понуЕјача:

--

Адреса:

—

--

-

Име и презиме особе за контакт:
Електронска пошта:
Телефон / Телефакс:
ПИБ:
Матични број:
ТекуТги рачун:
Пословна банка
Врстаправноглица:

(заокружити)

микро

мало

средње

велико

физичко лице

предузетник

ПPEДMET НАБАВКЕ: HHП 23-21 HAБABKA ТРИМЕРА И КОРПЕ ЗA TPAKTOP
од
. године
П 0 H У Д А - бр.
Р'
бр.

Назив и опис услуге

Јед.
мере

Колич
ина

1'

Тример

Ком

2

Корпа за трактор

Ком

1

2.

Јединична
цена

Укупно без
ПДB-а

(

ПДВ
%)

Укупна цена
са ПДB-ом

УКУПНО:
Пониди дагемо non следеТгим исловима
Начин и услови плаfiања:

календарских дана, од дана пријема ваљано сачињене фактуре,

no извршено) испоруци и уз обострано потписан записник 0 квантитативном и квалитативном

пријему добара.
(минимално 10, a максимално ц складц са важеfiим Законом 0 роковима измирења новчаних
обавеза y комерцијалним трансакцијама, no извршеној испорцци и цз обострано потписан
записник 0 квантитативном и квалитативном при1емц добара)
Гарантни P0K на испоручена добра
(минимцм 2 године од датцма пријема робе)
Рок за испоруку добара:
(максимални P0K за испорцкц добара је 40 календарских дана oд дана обострано потписане
Нарццбенице)

место испорцке:Транснафта АД, СКПГ Лединци, Дунавска бр. 14
Напомена: Авансно плаfiање не пАихватамо!

Потпис овлашненог лица
понуђача

Страна 1 oд 3

Шифра: P02.1-01-01-00-08
ЗAXTEB ЗA ПОНУДУ

~

Верзија: 03rev02

транснафта

Важи од: 15.10.2020.

-Технички опис и спецификација добара:

б

и
да
р~

Назив
(Врста, техничке карактеристике
доб а/ сл ге/ адови

1

мед
ре

количина

За објекат
СКПГ
Лединци,
р навска 14

1

Tpимep

ком

2

2

Kopпa за трактор

ком

1

1.Tpимep
Набавка 2 моторна тримера за кошење (ST1HL или еквивалент)
Запремина мотора: мин. 44.3 m3
Снага мотора: мин/макс 2,1/2.9 kW/Ks
Тежина тримера без резног алата (Kg): макс 8.0 Kg
Запремина резервоара: мин. 0.67 lit
Резни алат: Трокраки нож, тример глава
Укупна дужина тримера: мин/макс 1.70/1.80 m

Опрема:
Еластостарт
Електроноки старт
Компензатор
мултифункционална дршка са две ручке са подешавањем без алата
Антивибрациони систем у 4 тачке
Вентил за декомпресију
Заштитне наочаре
Ремен за ношење
Припадајуfiи алат за тример
Каталог понуТјеног добра и упутство за употребу
2.Корпа за трактор
Корпа за трактор макс. Носивооти no 500 Kg
Димензије (ШхВхД) макс. = 1800х1000х1000тт
- Качење у 3 тачке
•
са једне стране fi22
•
са друге стране fi28
topling fi25
•
- Под: лим 2mm
- Боја: црвена 3 у 1
- странице грифовано плетиво 50х50х3
- врата са задње деоне стране
- Тежина: 150-170 Kg
- Главна конструкција (доњи део и предњи део) 60х40х3
- Помоfгна конструкција 20х40х3

-Дoдaтни ycлoви:
Понуђач је дужан да уз понуду достави каталог производа за позицију 1- Тример

Доказ: Каталог производа за понуfјени тример

Страна 2 on 3

~

Шифра: P02.1-01-01-00-08
ЗAXTEB ЗA ПOHYДY

трвнснафта

Верзија: 03rev02
Важи од: 15.10.2020.

Крumepuiyм за иэбор нагпоеољниге пониде: економски нагпоеољнага понида-иена.
Особа за контакт у TPAHCHAФTA AД Панчево:
Драгана Радојловиfi, контакт телефон: 064/888-6064 или путем e-mail: nabavkeГcШtгansnafta.гs
Понуду упутити најкасније до 06.05.2021. године до 12 часова
Понуде слати на адресу: TPAHCHAФTA АД Панчево
11118 Београд, Бјелановинева бр. 2
н/р. Драгана Радојловиfi
или путем e-mail: nabavke r7transnafta.rs
a
WEФ СЛУЖБЕ ЗA JABH
ТРАНСНАФТЌАА ПAI

Страна 3 од 3

(t)
транснафта

ИЗJABA O ИСПУЕНОСТИ
Е6
KPИTEPИJYMA Шифра: П02.1-01-01-00-09
ЗA KBAЛИTATИBHИ ИЗБOP ПPИBPEДHOГ Верзија: 01рев00
CYБJEKTA
Важи од: 15.10.2020.

ИЗJABA O ИСПУЕbЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗA КВАЛИТАТИВНИ ИЗБOP ПPИBPEДHOГ
CYБJEKTA
Подаци о поступку набавке

Наручилац
Пpeдмeт набавке
Ознака и б о' HHП
Објављено на
интернет страници
На чиоца
Подаци о п ив едном
Наэив
Порески
идентификациони
б о' 1 матични б ој
Ад еса
Поштански б о'
Га
жава
Теле он
Елект онска пошта
Инте нет ст аница
Да ли је привредни
субјекат микро, мало
или средње правно
лице или п ед зетник
Подаци о
засryпницима
привредног субјекта
(директор или други
зас пник
Облик учествовања
Учествује ли
привредни субјект у
поступку набавке
заједно са другим
привредним
с б'ектима
ПодиэвоЕјач захтева
непосредно плаfiање

TPAHCHAФTA Ад ПAHЧEBO
HAБABKA TPИMEPA И KOPПE ЗA TPAKTOP
HHП 23-21
26.04.2021. године
субјекту

1ПИБ/

/

/МБ/

(уписати)

(име и презиме директора или другог заступника)

(уписати ДA или HE)
Други прив.субјект:
/назив, седиште, адреса, матични број/ПИБ, зак.заступник/

писати ДА или HE
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношТгу, да:
1) He постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке иэ члана 111.
3JH:
ДA или HE (заокружити)
( Напомена: ако понуТјач заокружи ДА, потребно је и дати опис основа за искључење)
Разлози за искључење:
Захтев уз понуду за HHП 23-21

~
тданснафта

ИЗJABA O ИСПУЕ6ЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА Шифpa: П02.1-01-01-00-09
ЗA KBAЛИTATИBHИ ИЗБOP ПРИВРЕДНОГ Верзија: 01 рев00
CYБJEKTA
Важи од: 15.10.2020.

2) Привредни оубјект — даље Понуђач, иопуњава критеријуме за избор привредног оубјекта, и
тo:

2.1 Испуњеноот уолова за обављање професионалне делатности:
- Наручилац може да захтева да привредни оубјекг докаже да је уписан у регистар
привредних субјеката, оудски регистар, профеоионални регистар или други одговарајуЕги
регистар, ако се такав регистар води у земљи у којој привредни оубјект има седиште, у складу
са чланом 115 ЗЈН.
да поседује потребно одређено овлашfiење, односно дозволу надлежног органа за
обављање делатности која је предмет набавке или је члан одређене организације, да би
могао да обавља предметну делатност, која је предмет набавке или је члан одређене
организације да би могао да обавља предметну делатноот, у складу са чланом 115. ЗЈН:
1
2
3
4

Опис захтева (попуњава Наручилац)
Доказ (попуњава Наручилац):
Одговор (попуњава Понуђач): ДA / HE (заокружити),
Детаљи - број и датум издавања овлашТгења, дозволе или чланства и др. (попуњава
Понуђач):
(Напомена: Уколико понуђач пооедује овлашЕгење, дозволу или чланство из члана 115. став
2. ЗЈН, и ако је та дозвола потребна за извршење предмета набавке, потребно је дозволу
доотавити уз понуду).

2.2 Технички и отручни капацитет - опиоак испоручених добара/извршених
услуга/изведених радова и др. у складу са чланом 117. ЗЈН:
- Опио захтева (попуњава Наручилац): Понуђач је дужан да уз понуду достави
каталог производа за позицију 1- Тример
- Доказ (попуњава Наручилац): Каталог производа за понуђени тример
- Одговор (попуњава Понуђач): ДA / HE (заокружити),
- Детаљи - референце/друго тражено - потребно приложити доказе: Каталог производа
за понуђеми тример
2.3 Финансијоко - економски капацитет, у окладу са чланом 116. ЗЈН:
- Опио захтева (попуњава Наручилац):
- Доказ (попуњава Наручилац):
- Одговор (попуњава Понуђач): ДА / HE (заокружити),
- Детаљи - иэвештај, извод или друго - потребно приложити доказе:

Назив понуђача

Овлашћено лице понуђача
Својеручни потпис овлашfiеног лица

Захтев уз понуду за HHП 23-21

