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, упућује
ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку услуга надзора над извођењем радова на
санацији коловоза ОП6 и ОП 2 на територији оптине Сокобања
Овај позив се упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује на интернет
страници наручиоца www.opstinasokobanja.com.
Позивате се да 25.09.2017. године до 14,00 часова факсом на број 018/830-253, на mail:
dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица Светог Саве 23,
Сокобања у писменој форми, поднесете понуду за вршење стручног надзора.
Предмет набавке је услуга стручног надзора над извођењем радова на санацији коловоза ОП
6 и ОП 2 на територији општине Сокобања.
Време трајања услуге стручног надзора је идентично времену трајања реализације уговора о
извођењу радова над којима се врши надзор, односно 45 календарских дана од дана увођења
у посао.
Саставни део позива чини прилог – Предмер и предрачун радова над чијим извођењем се
врши стручни надзор, с тим да укупна уговорена цена радова износи 48.771.880,90 динара.
Учесталост и интезитет вршења стручног надзора одређује понуђач, с обзиром на природу
радова, с тим да је неопходно обезбедити надзор над извођењем свих позиција и фаза у
извођењеу радова.
У понуди се наведи: Укупно понуђена цена у динарима без ПДВ-а.; укупно понуђена цена у
динарима са ПДВ-ом; 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.
Понуђач мора из понуду да достави фотокопију личне лиценце број 312 или 315 или 318 као
и потврду Инжињерске комире Србије да му иста није одузета одлуком Суда части.
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
У цену морају да буду урачунати сви трошкови које понуђач има у вези
стручног надзора.

вези вршења

Радови се изводе у насељу Сокобања
За наручиоца је прихватљив рок плаћања од најмање 10 до највише 45 дана од дана пријема
извештаја о извршеном стручном надзору.
Контакт особа: Душица Станковић, dusicastankovic@opstinasokobanja.com
У Сокобањи, 19.09.2017. године
III Брoј: 404-86-2/2017
Лице за ЈН
Душица Станковић с.р.
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ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
радова на санацији коловоза општинског пута бр. 6 (ОП-6 ) и дела
општинског пута
бр. 2 (ОП-2) на територији општине Сокобања
НАПОМЕНА:
У свакој позицији где је то потребно, а није другачије наглашено, подразумева се
набавка, израда, транспорт, испорука и монтажа материјала и опреме са свим
осталим неопходним радњама који су наведени у предмеру радова и техничком
извештају који је саставни део конкурсне документације, како би израда позиције
била
комплетна.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се следеће:
Локална
самоуправа
обезбеђује
депонију
.
У свакој позицији где је наведен транспорт материјала подразумева се даљина
транспорта од градилишта до депоније (на кт.парцели бр. 987,994,995 и 1052 КО
Ресник.. Ценом обухватити комплетан утовар, транспорт истовар, потребно
планирање
и
трошкове
депоније
Сви радови морају бити изведени од стране стручних овлашћених лица, а у
потпуности према прописима и важећим стандардима за ову врсту радова. Сав
употребљени
материјал
мора
бити
првокласног
квалитета.
Ако је у некој од позиција наведен назив произвођача опреме или материјала
подразумева се и опрема или материјал другог произвођача, истих или бољих
карактеристика
од
предмером
наведених.
Извођач је дужан да радове изврши у свему према приложеном техничком извештају,
техничким условима, предмеру и цртежима, да пре почетка радова добро проучи
добијену документацију и да на време упозори на евентуална одступања од
постојећих
прописа.
Извођач се такође не ослобађа обавезе извођења појединих радова, који су
предвиђени предмером, а евентуално нису напоменути у техничком опису или било
ком другом прилогу овог пројекта, а што је обавезан да уради по важећим прописима
за
извођење
радова
за
ову
врсту
објекта.
Не обрачунава се и не плаћа посебно обезбеђење и организација градилишта
укључујући смештај и исхрану радника, формирање покретне радионице, депоније, и
остало. Саобраћајно обезбеђење градилишта сигнализацијом у току извођења
радова је у обавези инвеститора и не урачунава се у цену.
1. Санација

коловоза општинског пута бр. 6 (ОП-6 ), Л=1.046,83м, Богдинац,

ширине 4м
Р.бр
1.

Опис позиције
Скидање, денивелисане банкине
грејдером са извозом на депонију
, ширине 80 цм.

Јед.мер
е.

Количин
а

м'

2.093,66

2

Цена
26,00

Износ
54.435,16

2.

Уклањање шибља и средњег
растиња поред пута у ширини до
2м. Обрачун по м2 уклоњеног
шибља. (40% укупне дужине)

м2

1.674,93

40,00

66.997,20

3.

Ископ одводних јаркова у земљи
III и IV категорије, машински (0,36
м3/м') са утоваром и превозом на
депонију. (60% укупне дужине)

м'

455,83

250,00

113.957,50

м'

303,89

200,00

60.778,00

7,00 19.142,86

134.000,02

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Чишћење
одводних
јаркова
3
машински (0,36 м /м') са утоваром
и превозом на депонију. (40%
укупне дужине)
Набавка и израда пропуста
уградњом
армирано-бетонских
цеви Ø 600, Л= 7м, на подлози од
песка са израдом уливне и
изливне главе од бетона МБ 30
Набавка
и
израда
прилаза
парцелама уградњом армиранобетонских цеви Ø 400, на подлози
од песка са израдом чеоних
зидова од бетона МБ 30
Машинска израда изравнајућег
слоја АБ-11, просечне дебљине
д=3,5цм
са
чишћењем
и
прскањем емулзијом.
Пресвлачење
коловоза
машинским путем масом БНХС16, д=5,0 цм, са предходним
чишћењем коловоза и прскањем
емулзијом.

м`

Набавка, навоз, разастирање и
сабијање камене дробине 0-31 мм
на банкинама ширине 0,8 м и
дебљине д=10 цм.

м`

40,00

8.400,00

336.000,00

м2

4.187,07

610,50

2.556.206,2
4

м2

4.187,32

1.000,00

4.187.320,0
0

м2

1.674,93

250,00

418.732,50

свега

7.928.426,6
2

2. Санација коловоза дела општинског пута бр. 2 (ОП-2), Л=3.524,82м

1.

2.

Обележавање
и
обнављање
трасе
оперативног
полигона
м'
саобраћајница
пре
почетка
радова.
Уклањање шибља и средњег
растиња поред пута у ширини до
м'
2м. Обрачун по м` уклоњеног
шибља. (70% укупне дужине)
3

2.897,67

75,00

217.325,25

9.869,50

40,00

394.780,00

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ископ одводних јаркова у земљи
III и IV категорије, машински (0,36
м3/м') са утоваром и превозом на
депонију . (60% укупне дужине)
Чишћење
одводних
јаркова
машински (0,36 м3/м') са утоваром
и превозом на депонију. (40%
укупне дужине)
Чишћење постојећих пропуста Ø
Ø1000, Л=7м са израдом уливних
и изливних глава.
Набавка и израда пропуста
уградњом
армирано-бетонских
цеви, на подлози од песка са
израдом уливне и изливне главе
од бетона МБ 30.
Ø 600
Ø 800
Набавка
и
израда
прилаза
парцелама уградњом армиранобетонских цеви Ø 400, на подлози
од песка са израдом чеоних
зидова од бетона МБ 30
Фрезовање постојећег асфалта,
просечне дебљине 5 цм са
планирањем и ваљањем.
Додавање новог слоја тампона од
дробљеног каменог материјала,
0/31мм, д=15цм, Мс= 60МПа
испод коловозног застора и
банкина.
У
цену
урачунати
набавку, транспорт, угрању и
ваљање.

м'

2.114,89

250,00

м'

1.409,93

200,00

528.722,50

281.986,00
0,00

ком

2,00 54.200,00

108.400,00
0,00

м`
м`

Израда
коловоза
машинским
путем масом БНС-22, д=6 цм, са
предходним чишћењем коловоза
и прскањем емулзијом.
Машинска израда хабајућег слоја
асфалта АБ 11, д=3,5 цм.
Набавка, навоз, разастирање и
сабијање камене дробине 0-31 мм
на банкинама ширине 0,8 м
дебљине д=10 цм.

18,00 20.333,33
7,00 23.142,86

365.999,94
162.000,02

м`

64,00

8.375,00

536.000,00

м2

14.099,2
8

200,00

2.819.856,00

м3

2.960,85

2.500,00

7.402.125,00

м2

14.099,2
8

1.200,00

16.919.136,00

м2

14.099,2
8

700,00

9.869.496,00

м2

5.639,71

250,00

1.409.927,50

СВЕГА:
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41.015.754,21

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. Санација коловоза општинског пута бр. 6 (ОП-6 ), Л=1.046,83м
2. Санација коловоза дела општинског пута бр. 2 (ОП-2),
Л=3.524,82м
СВЕГА
ПДВ
20%

7.928.426,62
41.015.754,21
48.944.180,83
9.788.836,17

УКУПН
О

58.733.016,99
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