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 геодетских услуга - Геодетски радови за регулисање дела
ул. Заставника Лазаревића и израда КТП за парцеле 3302/1 и 3303 у КО Сокобања.
Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује се на интернет
страници наручиоца.
Предмет набавкa састоји се из:
1. Израде пројекта геодетског обележавања у складу са подацима из ПГР (информација
о локацији), обележавања планираних регулационих линија на терену и израда
Елаборат геодетских радова за потребе уписа у катастар непокретности и то за кп. 5537/1,
5537/2, 5538, 5539/1 КО Сокобања, а ради регулисања дела улице Заставника Лазаревића у
Сокобањи. Врши се и деоба парцела ради формирања посебних парцела планираних за јавну
саобраћајну површину у складу са регулационим линијама предвиђеним важећим ПГР.

2. Израда КТП за парцеле 3302/1 и 3303 у КО Сокобања. КТП је потребно доставити по
један примерак аналогно и по један примерак дигитално у dwg формату.
Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће издати
наруџбеницу за извршење предметних услуга.
Понуђач је дужан да попуни образац понуде као и да наведе остале податке рок извршења
услуге и податке о понуђачу.
Рок извршења услуге за сваки појединачни елаборат, као и за израду КТП је
______календарских дана (најдуже 10 календарских дана) 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.
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 пријема исправног рачуна, испостављеног по извршеној услузи на рачун
извршиоца услуге.
Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу уз рачун достави потписану потврду о изради и
предаји Елабората, односно КТП. Пријем елабората односно КТП извршиће лице које
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Наручилац одреди у наруџбеници.
Понуђачи достављају понуде до 19.03.2021 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 геодетске радове“.
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 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.
Контакт особа: Душица Станковић, dusicastankovic@opstinasokobanja.com
У Сокобањи, 09.03.2021.године
IV Брoј: 404-24-3/2021
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 набавку геодетских услуга - Геодетски радови за регулисање дела ул. Заставника
Лазаревића и израда КТП за парцеле 3302/1 и 3303 у КО Сокобања
Редни Назив услуге
број
1.
Израде пројекта геодетског обележавања у
складу са подацима из ПГР (информација о
локацији), обележавања планираних
регулационих линија на терену и израда
Елаборат геодетских радова за потребе уписа у
катастар непокретности и то за кп. 5537/1,
5537/2, 5538, 5539/1 КО Сокобања, а ради
регулисања дела улице Заставника Лазаревића у
Сокобањи. Врши се и деоба парцела ради
формирања посебних парцела планираних за
јавну саобраћајну површину у складу са
регулационим линијама предвиђеним важећим
ПГР.
2.
Израда КТП за парцеле 3302/1 и 3303 у КО
Сокобања.

Јединична цена
без ПДВ

Јединична цена
са ПДВ

Укупно понуђена цена без ПДВ-а __________________
Укупно понуђена цена са ПДВ-ом __________________
за сваки појединачни елаборат, као и за израду КТП је ______календарских дана (најдуже 10
календарских дана) 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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