На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број
124/12,14/15,68/15), и Налога за покретање поступка путем наруџбенице број: III 404-80/2017
од 14.08.2017. године, Лице за јавне набавке, овим путем упућује
ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку радова- Рушење објеката изграђених без
грађевинске дозволе
Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује се на сајту
наручиоца www.opstinasokobanja.com
Понуђачи достављају понуде до 21.08.2017. године до 12,00 часова факсом на број 018/830253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица
Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком Рушење објеката изграђених без
грађевинске дозволе. Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је
неблаговремена и неће бити разматрана
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом.
Понуђач мора поседовати довољан кадровски и технички капацитет за обављање радова који
су описани у спецификацији радова.
За обезбеђење градилишта, радника и суседних објеката одговоран је извођач радова.
Уколико до дана рушења власници објеката сами поруше објекат/те, за део набавке који се
односи на те понуђаче, наручилац ће обуставити поступак.
Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и
оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко откуцана или попуњена штампаним словима.
Уколико постоје исправке, оне морају бити печатиране и парафиране од стране лица које је
потписало понуду.
Предметна набавка није обликована у више целина (партија).
Понуде са варијантама нису дозвољене. Понуда мора бити сачињена на српском језику, а цена
мора бити изражена у динарима.
У понуди мора да се наведе: Укупно понуђена цена у динарима без ПДВ-а.; укупно понуђена
цена у динарима без ПДВ-а; рок плаћања; назив, адресу и седиште понуђача, име и телефон
особе за контакт, матични број понуђача, пиб понуђача, број текућег рачуна понуђача и назив
банке, печат и потпис понуђача.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
У цену морају да буду урачунати сви трошкови које понуђач има у вези јавне набавке, у
складу са спецификацијом, која је дата у прилогу позива.
За праћење реализације набавке наручилац ће обезбедити стручно лице које ће давати налоге
и пратити извођење радова.
Рок за извођење радова је највише 10 дана од дана увођења у посао, а по донетим
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закључцима о дозволи извршења и заказаним извршењима.
Рок важења понуде је минимално 30 дана.
Плаћање се врши по завршетку радова у року најмање 5 а најдуже 45 дана, а на основу
испостављеног рачуна и овереног извештаја од стране извођача и стручног лица наручиоца.
Изабраном понуђачу ће бити издата наруџбеница у року од 3 дана од дана достављања
понуда.
Понуђач који није изабран обавештава се о издавању наруџбенице на његов изричит захтев.
У прилогу Позива дат је образац понуде и Спецификација радова.
Контакт особа: Душица Станковић, dusicastankovic@opstinasokobanja.com
У Сокобањи, 14.08.2017.године
III Брoј :404-80-1/2017
Лице за јавне набавке
Душица Станковић с.р.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за Рушење објеката изграђених без
грађевинске дозволе, путем наруџбенице
1)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

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико
се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде,
уколико понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:

2)

који

ће

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели,
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког подизвођача.
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ –
дозволе, путем наруџбенице

Рушење објеката изграђених без грађевинске

Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
______дана (најмање 5 а најдуже 45 дана)
Рок и начин плаћања
Рок
важења
понуде
(минимално 30 дана)
Рок извршења услуге

_______ дана (највише 10 дана) од дана увођења у
посао

Датум

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку
понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом
оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача
из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати
образац понуде за сваку партију посебно.
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ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
Објекат бр. 1
Објекат: Mонтажни пословни објекат
Локација: Сокобања, Кп.бр.5324 у КО Сокобања, ул.Светог Саве бб.
Инвеститор: Ивица Миловановић
ПO ОПИС РАДОВА
J.M. KOЛ. J.Ц.
З
Пројектна документација
Припремни радови, рашчишћавање
1.
ентеријера, искључивање струје, воде и м²
18
сл.
УКУПНО:
Демонтажа
Демонтажа санитарних уређаја по
1.
комаду.
Лавабои,
WС
шоље, ком 1
водокотлићи, писоари, судопере и сл.
Демонтажа дрвених портала, прозора,
врата, сва спољашња столарија. Отвори
2.
мањи од 4м² Све се пажљиво м²
15
демонтира и одлаже на парцели на
место које за то одреди инвеститор
УКУПНО:
Рушење
Скидање
покривача-тегола
и
1.
подконструкције као и евентуалних м²
20,78
изолација.
2.
Уклањање олука.
м
18
Пажљиво скидање зидова. Спољашња
облоге зидова- дрвене полуоблие,
3.
унутрашња дрвена ламперија. Облогу м²
50
скидати пажљиво и одложити на
парцели.
Уклањање дрвене конструкције крова
и зидова. Конструкција од дрвене
4.
грађе. Демонтира се раскивањем, а сав м²
18
материјал-греде одлажу на парцели.
Обрачун дат по квадрату објекта.
Рушење подне аб. подне плоче и одвоз
5.
м²
18
шута на депонију.
УКУПНО
С В Е Г А:
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ИЗНОС без
ПДВ

Објекат бр. 2
Објекат: Демонтажа оптичког кабла са стубова расвоте и стубова нисконапонске електро
мреже
Локација: Сокобања, ул.Алексе Маркишића, ул.27.марта и ул.Миладина Живановића
Инвеститор: НН
ОПИС РАДОВА: Уклањање оптичког кабла који је постављен на улицама ул.Алексе
Маркишића, ул.27.марта и ул.Миладина Живановића у Сокобањи и то:
-ул.Алексе Маркишића: 3 метална каделабра
- ул. 27.Марта: 2 бетонска и 5 дрвена стуба
-ул.Миладина Живановића 5 метална канделабра, 1 дрвени стуб и 10бетонских стубова.
Потребно ангажовање најмање једног КВ електричара и камиона са корпом са руковаоцем.
Потребно укупно време за за радове демонтаже по стубу: 30мин.
Демонтиран кабли пажљиво се слаже и предаје Наручиоцу.

ПO
З
1.

ОПИС РАДОВА

J.M.

KOЛ.

сати
сати

13
13

J.Ц.

ИЗНОС без
ПДВ

J.Ц.

ИЗНОС без
ПДВ

Демонтажа оптичког кабла са стобова,
према датом опису
-Канио са корпом
-КВ електричар

Објекат бр. 3
Објекат: Започета изградња помоћног објекта
Локација: Кп.Бр.4811 КО Сокобања, село Шарбановац
Инвеститор: Видојковић, Гајић Славица

ПO
З
1.

2.
3.

ОПИС РАДОВА

J.M.

Рушење зида саграђеног од бетонских
блокова, дужине 5.70 и висине 1.90 и м³
одвоз шута на депонију.
Рушење аб вертикалних серклажа,
стубови 20*20*3, одвоз шута на м³
депонију.
Разбијање аб.плоче која лежи на тлу и
м²
одвоз шута на депонију

KOЛ.

2.166

0,36
21.6
СВЕГА:
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Објекат бр. 4
Објекат: Армирано-бетонска греда, враћање у првобитно стање
Локација: Сокобања, Алексе Маркишића бр.10
Инвеститор: Стојановић Бојан
ПO
З
1.

2.

3.

4.

ОПИС РАДОВА

J.M.

KOЛ.

Демонтажа улазних врата дим 80/220
Штемовање чела прекинуте бетонске
греде 15-20цм лево и десно како би се
дошло до арматуре кују треба
наставити. Пресек греде 40*40цм.
Уклањање насталог шута. Арматуру
очистити и припремити за варењенастављање.
Постављање арматуре, повезивање
прекинуте заваривањем и бетонирање
греде у двостраној оплати, бетоном
МБ30.
Монтажа улазних врата, након скидања
оплате греде. Врата дим 80/220

ком

1

ком

2

м³

0.16

ком

1

J.Ц.

ИЗНОС без
ПДВ

СВЕГА:
Објекат бр. 5
Објекат: Надстрешница
Локација: Сокобања, ул.Алексе Маркишића 10
Инвеститор: Стојановић Бојан
ПO
З

1.

2.

3.

ОПИС РАДОВА

J.M.

Скидање
постојећег
покривачаеластична ребраста покривка. Висина
крова до 5м. Табле се скидају, уредно m²
слажу
и
записнички
предају
инвеститору.
Скидање летви, уредно слагање и
м²
записнички се предаје инвеститору.
Скидање
дрвене
конструкције
надстрешнице. Рогови, венчаница,
стубови. Све се пажљиво демонтира
слаже
и
записнички
предаје
инвеститору. Стубови анкеровани у м²
бетонску подлогу.
Рогови 10/10/450, ком10
Венчаница 10/12/700,
Стубови са пајантама 10/10/250 ком3

KOЛ.

J.Ц.

30.83

30.83

30.83

СВЕГА:
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ИЗНОС без
ПДВ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Р.
ОБЈЕКТИ
БР
1.
Објекат бр. 1
2.
Објекат бр. 2
3.
Објекат бр. 3
4.
Објекат бр. 4
5.
Објекат бр. 5
УКУПНО БЕЗ ПДВ
УКУПНО СА ПДВ

ЦЕНА БЕЗ ПДВ

Датум

ЦЕНА СА ПДВ

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________
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