На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12,14/15,68/15), лице за ЈН Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује
ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку услуга - Израда КТП за држави пут II А реда (ДП-II А
бр.217), кроз насељено место Сокобања
Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима а биће објављен и на интернет
страни наручиоца.
Предмет набавке је израдa катастарско-топографскog план постојеће саобраћајнице у
Сокобањи, која представља Државни пут II реда. Саобраћајница обухвата улице Алексе
Маркишића, Радета Живковића, Миладина Живановића, Светог Саве и улицу Превалац у
свему према Пројектном задатку и правилима струке.
Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће издати
наруџбеницу.
Понуђач је дужан да попуни образац понуде као и да наведе остале податке рок извршења
услуге и податке о понуђачу.
Рок извршења услуге је ______календарских дана
(најдуже 4) од дана издавања
наруџбенице, a почетак рока се рачуна од преузимања података из СКН, под условом да се
захтев код СКН поднесе у року од 1 радног дана од дана пријема Наруџбенице.
У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове, укључујући као и трошкове
подношења захтева код СКН.
У понуди се исказује јединична цена без ПДВ-а, укупна цена без и са ПДВ-ом у динарима.
Наручилац ће вредновати цену исказану без ПДВ-а.
Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума цена без ПДВ“. У
случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда онај понуђач који је
понудио краћи рок извршења услуге.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати.
Плаћање извршене услуге извршиће се уплатом на рачун понуђача у року од максимално 45
дана од дана испостављања рачуна који мора бити регистрован у складу са Правилником о
начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину
вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“ број 7/18 и 59/18 ),
а по испорученој роби. Понуђач је дужан да наручиоцу уз рачун достави потписану потврду
о изради и предаји Елабората СКН.
Понуђачи достављају понуде до 21.10.2020 године до 13,00 часова факсом на mail:
dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица Светог Саве 23,
Сокобања у писаној форми, са назнаком „Понуда за израду КТП за држави пут II А реда.
Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће бити
разматрана.
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Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и садржати све тражене
податке.
Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и
оверена потписом овлашћеног лица понуђача.

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
ЗА ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ И ИЗРАДУ КАТАСТАСКО ТОПОГРАФСКОГ
ПЛАНА САОБРАЋАЈНИЦЕ
1.0

Општи подаци
инвеститор:
предмет пројекта:
локација:

ОПШТИНА СОКОБАЊA
Израда катастарско-топографског плана саобраћајнице
Државни пут II A реда
Сокобања

Опис
Потребно је геодетски снимити и израдити катастарско-топографски план постојеће
саобраћајнице у Сокобањи, која представља Државни пут II реда. Саобраћајница обухвата
улице Алексе Маркишића, Радета Живковића, Миладина Живановића, Светог Саве и улицу
Превалац.
Катастарско стање и фактичко стање на терену се не поклапа. Потребно је снимити
фактичко стање саобраћајнице са обележеним свим парцелама кроз које се иста простире.
Дужина трасе која се снима је 5км, ширина појаса за снимање је 20м. На местима где је
парцела пута шира од 20м, потребно је снимити парцелу у целој ширини.
Све постојеће објекте и ограде, које се налазе у оквиру трасе снимања или непосредној
близини, је потребно снимити и евидентирати на ктп.
Почетак трасе је почетак к.п.бр.4712 К.О.Сокобања, и завршава се катастарском парцелом
број 4704 К.О.Сокобања, у делу где се иста додирује са к.п.бр.3656 К.О.Сокобања, тј. на
рачвању пута према Књажевцу и пута према планини Ртањ.
2.0

Почетак трасе
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Крај трасе

Приказ трасе саобраћајнице
Контакт особа: Душица Станковић, dusicastankovic@opstinasokobanja.com
У Сокобањи, 19.10.2020.године
Лице за ЈН
Душица Станковић с.р.
Подаци о понуђачу и образац понуде су дати у прилогу позива.
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Датум:

Потпис понуђача
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Образац понуде
за израду КТП за држави пут II А реда (ДП-II А бр.217), кроз насељено место Сокобања
Укупно понуђена цена без ПДВ-а __________________
Укупно понуђена цена са ПДВ-ом __________________
Рок за извршење набавке је:
Рок за израду је ______календарских дана (најдуже 4) од дана издавања наруџбенице, a
почетак рока се рачуна од преузимања података из СКН, под условом да се захтев код СКН
поднесе у року од 1 радног дана од дана пријема Наруџбенице.
У цену урачунати све трошкове у реализацији набавке, укључујући и трошкове прибављања
података из СКН.
Датум:

Потпис понуђача
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