Број:63-305/2019
Дана: 21.11.2019.
На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012,14/15 и 68/15);
упућујемо Вам:

ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 2
за следећу услугу: Техничка контрола пројекта увођења централног грејања у објекат
Историјског архива Сомбор
Пројектни задатак:
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ
Потребно је урадити техничку контролу пројеката увођења централног грејања у
објекат Историјског архива Сомбор
Пројекат чија техничка контрола је предмет јавне набавке наручилац ће приликом увођења
у посао учинити доступним изабраном понуђачу.
За сва питања везана за техничку документацију, заинтересовани понуђачи могу се
обратити лицу за контакт, наведеном у поглављу I ове конкурсне документације.
Техничком контролом пројеката за грађевинску дозволу извршити проверу: усклађености са
свим условима и правилима садржаним у локацијским условима, важећим Законом о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон) и Правилником о садржини, начину и
поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени
објекта ("Сл. гласник РС", бр. 72/2018) и другим прописима, техничким нормативима,
стандардима и нормама квалитета, као и међусобне усклађености свих делова техничке
документације; усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања (претходни
радови); оцену одговарајућих подлога за темељење објеката; проверу исправности и
тачности техничко-технолошких решења објекта и решења грађења објеката; стабилности и
безбедности; рационалности пројектованих материјала; утицаја на животну средину и
суседне објекте.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:

1.- Пун назив понуђача:
2.- Седиште:

адреса:

__________________

3.- Матични број :
4.- Порески број :
5.- Бројеви телефона:
6.- Пословна банка:

бр.рачуна:

7.- Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора:
8.- Особа за контакт:

редн
и
број

1

јединична
цена без ПДВ

предмет
Техничка контрола пројеката увођења централног грејања у објекат
историјског архива Сомбор

УКУПНА ЦЕНА без ПДВ :

износ ПДВ:
УКУПНА ЦЕНА са ПДВ:
Упутство за попуњавање обрасца предмер и предрачун радова са структуром цене:
Понуђач треба да попуни образац спецификација услуге са структуром цене на следећи
начин:
▪ у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ.
▪ на крају у рекапитулацији уписати укупну цену предмета јавне набавке без ПДВ,
износ ПДВ и укупну цену предмета јавне набавке са ПДВ.

___________________________

Име и презиме овлашћеног лица

Напомена:
Набавку је потребно извршити једнократно у текућој години. Пројектни задатак
предмета набавке чини саставни део захтева.
Рок за доставу понуде је најкасније до дана 28.11.2019. до 11 часова.
Обавештавамо Вас да ће критеријум за избор најповољнијег понуђача бити “најнижа
понуђена цена”.
Услови су:
- Рок пружања услуге не може бити дужи од 10 календарских дана од момента
пријема писаног налога од стране Наручиоца,
- начин плаћања - налог за пренос
- рок плаћања - не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана пријема
рачуна.
Упутство за израду понуде (навести):
- Укупну вредност понуде без ПДВ-а, ПДВ и са ПДВ-ом,
- Рок плаћања, рок пружања услуге и остале услове везане за понуду
Вашу понуду можете доставити поштом на адресу Историјски архив Сомбор, Трг цара
Лазара бр.5, 25101 Сомбор, или на е-mail info@arhivsombor.org.rs до дана и сата наведеног у
овом Позиву. У случају да се Ваша понуда прихвати, послаћемо Вам Наруџбеницу/Уговор
најкасније у року од 8 дана од дана окончања поступка.
Потпис овлашћеног лица понуђача

