ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBATIČKA TOPLANA“ SUBATICA
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
Сегедински пут бр. 22, 24000 Суботица; МБР: 08038180, ПИБ: 100847219;
TEЛ.: 024/548-200; e mail: office@toplanasubotica.co.rs
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Број: 9-106/22-3
Дана: 14.09.2022.г.
Суботица
ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање понуда
Позивамо вас да доставите понуду за набавку добара – НАБАВКА МАЗУТА која је
планирана у Плану набавки за 2022. годину под редним бројем 34, а у складу са
спецификацијом која се налази у овом позиву.
Понуда доставити на обрасцу који се налази у прилогу овог позива. Обавезно попунити
све податке у обрасцу. Поступак набавке спроводи се у циљу закључења Оквирног
споразума у висини процењене вредности.
Услови понуде:
KВАЛИТЕТ: Уље за ложење ниско сумпорно – мазут HSGS
ИСПОРУКА: Франко Суботица, ЈКП „Суботичка топлана“
ЦЕНА: По кг
ОКВИРНА КОЛИЧИНА : 350 t
УСЛОВ: Потребно је 10 цистерни испоручити у року од 2 дана од достављања прве
наруџбенице
Критеријум за избор понуде: Најнижа понуђена цена
Рок набавке добра: 2 дана од дана издавања наруџбенице од стране Наручиоца
Услови плаћања: на текући рачун испоручиоца у року до 45 данаа на основу исправно
достављене фактуре а по извршеној испоруци добара
Рок за достављање понуда: 16.09.2022. године до 13 часова
Начин достављања понуда: електронским путем на е-маил адресу:
asanela@toplanasubotica.co.rs Наручилац ће потврдити пријем понуде електронским путем.

Самостални референт у служби
комерцијале,

____________________________
Санела Ахметовић, дипл.екон.

Понуђач:_________________________
Текући рачун: ____________________
ПИБ: ____________________________
МБ: _____________________________
Адреса: __________________________
Е.маил: __________________________
Телефон/Факс: ___________________
Контакт особа: ____________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
__________________________________
број ______

У складу са позивом за достављање понуда и достављеном спецификацијом
изјављујемо да смо спремни да извршимо набавку по следећим ценама и осталим условима:
Артикал

Кг

Јединична
цена без
ПДВ

Укупна
цена без
ПДВ

Укупна
цена са
ПДВ

Гарантни
рок

Рок испоруке:: ______ дана од дана издавања наруџбенице.
Услови плаћања: по фактури, у року од ___________ дана од дана исправно
достављене фактуре а по извршеној испоруци.
.

М. П.

____________________
Потпис одговорног лица

