На основу члана 5. и члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”,
број 91/2019) и Налога за спровођење поступка набавке IV Брoј: 404-67-1/2022 од 05.08.2022.
године лице за јавне набавке Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује
ПОЗИВ
за прикупљање понуда за набавку - Чишћење бушотине на „Бањици“
Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачимa и објављује на интернет страни
наручиоца.
Предмет набавке је набавка услуга - Чишћење бушотине на „Бањици“, у свему у складу са
описом и спецификацијом датом у захтеву за спровођење набавке, а састоји се из испитивања
проходности бушотине С 3 на „Бањици“, ревитализације бушотине хемијско-физичком
обрадом, тестом црпљења након обраде и израдом извештаја о изведеним радовима и
добијеним резултатима.
Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца закључује уговор са
изабраним понуђачем.
Понуђач је дужан да достави попуњен образац структуре цене и достави Изјаву под
материјалном и кривичном одговорношћу којом потврђује да поседује кадрове и
опрему за обављање послова који су предмет набавке и да је у периоду од три године
пре објављивања позива за прикупљање понуда обављао послове који су предмет
набавке.
Рок извршења је најдуже 10 дана од дана увођења у посао.
У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове које има у извршењу предмета
набавке.
У понуди се исказује јединична цена, цена без и са ПДВ-ом у динарима.
Наручилац ће вредновати укупно исказану цену без ПДВ-а.
Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума ''цена“.
У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда онај понуђач који је
понудио краћи рок извођења радова.
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.
Плаћање ће се извршити уплатом на рачун понуђача у року од максимално 45 дана од дана
завршетка радова и достављања извештаја о изведеним радовима и добијеним резултатима.
Понуђачи
достављају понуде до 10.08.2022. године до 11,00 часова
на imail:
dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица Светог Саве 23,
Сокобања у писаној форми, са назнаком Понуда за чишћење бушотине на „Бањици“. 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
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оверена потписом овлашћеног лица понуђача.
За праћење реализације набавке наручилац ће обезбедити лице које ће пратити уговбор
Саставни део овог позива је образац структуре цене и општи подаци о понуђачу у прилогу.
Контакт особа: Душица Станковић, dusicastankovic@opstinasokobanja.com
У Сокобањи, 05.08.2022.године
IV Брoј :404-67-1/2022
Лице за ЈН
Душица Станковић с.р.
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА
Р.бр.

Предмет набавке

1.

Чишћење бушотине на
„Бањици“

Коли Једини Цена по Укупна
чина ца мере јединици цена без
мере без ПДВ
ПДВ

Цена по
јединици
мере са
ПДВ

Укупна цена
са ПДВ

(испитивање
проходности
бушотине С 3 на
„Бањици“,
ревитализације
бушотине хемијскофизичком обрадом,
тестом црпљења након
обраде и израдом
извештаја о изведеним
радовима и добијеним
резултатима)

П израдом извештаја о изведеним радовима и добијеним резултатима.

Датум:

Потпис понуђача
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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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