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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет:

Набавка услуга израде техничке документације за
потребе озакоњења 2 стамбене јединице у Крагујевцу,
у ул. Љубе Вучковића бр. 2, чији је корисник
Комесаријат за избеглице и миграције Републике
Србије и спровођења поступка у надлежној градској
управи

Врста поступка:

Набавка на коју се не примењује Закон о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019) у
складу са чланом 27. став 1. тачка 1. овог закона.

Редни број набавке:

56/2020

Укупно 46 страна

Београд, фебруар 2019. године
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

У поступку набавке број 56/2020 чији је предмет набавка услуга израде техничке
документације за потребе озакоњења 2 стамбене јединице у Крагујевцу, у ул. Љубе
Вучковића бр. 2, чији је корисник Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије
и спровођења поступка у надлежној градској управи, дајем понуду како следи:

Понуда број: ______________
Датум: ___________________

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,
у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица

Датум:
М.П.
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
за набавку услуга израде техничке документације за потребе озакоњења 2 стамбене
јединице у Крагујевцу, у ул. Љубе Вучковића бр. 2, чији је корисник Комесаријат за
избеглице и миграције Републике Србије и спровођења поступка у надлежној градској
управи
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 текућег рачуна понуђача и назив
банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
Уписан у регистар понуђача који се води
код Агенције за привредне регистре
(заокружити да или не)

Да

Не

Потпис овлашћеног лица

Датум
М.П.
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3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Ред.
број

Врста услуге:

Укупна
понуђена цена са
свим
трошковима без
ПДВ-а

1

2

3

Припадајући
износ
ПДВ-а

Укупна
понуђена цена са
свим
трошковима са
ПДВ-ом
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Набавка услуга израде техничке документације за потребе
озакоњења 2 стамбене јединице у Крагујевцу, у ул. Љубе
Вучковића бр. 2, чији је корисник Комесаријат за избеглице
и миграције Републике Србије и спровођење поступка у
надлежној градској управи.
За потребе уписа у катастар непокретности 2 стамбене
јединице бр. 20 и 22, које се налазе у Крагујевцу, у ул. Љубе
Вучковића бр. 2, у стамбеној згради на катастарској парцели
бр. 6511, уписаној у лист непокретности бр. 3369 КО
Крагујевац IV, у Крагујевцу, неопходно је у складу са
важећим законским прописима урадити документацију за
озакоњење истих, и то:
-Извештај о затеченом стању,
-Елаборат геодетских радова са израдом плана посебних
делова.
По изради неопходне документације понуђач има обавезу да
исту достави надлежној градској управи ради даљег
спровођења поступка озакоњења.
У укупну цену услуга урачунати су сви трошкови неопходни
за реализацију ове набавке, како трошкови прибављања
неопходне документације, тако и таксе и накнаде према
надлежним службама.

УКУПНО:
- Укупна понуђена цена je фикснa за све време трајања наруџбенице.
- У цену морају бити урачунати сви трошкови.
- Рок плаћања 15 дана од дана службеног пријема, исправно испостављеног рачуна.
- Рок важења понуде __________ (не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда).
- Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда – цена.
- Рок за извршење услуге је 3 (три) месеци.
- Гаранција: Понуђач гарантује да ће предметне услуге извршавати у складу са правилима струке.
- Рок важења наруџбенице: 3 (три) месеци од дана закључења уговора.

Датум

Потпис овлашћеног лица
M.П.

______________________

_____________________
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ИЗЈАВА
ПОТВРЂУЈЕМ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
одговорно лице понуђача
_____________________________________________________ ___________
(назив понуђача)
да наведени понуђач испуњава услове за учешће у поступку набавке наруџбеницом број
56/2020:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има
седиште на њеној територији).
Понуђач испуњава додатне услове:
1. Да има неопходан кадровски капацитет и то:
-

-

важећу лиценцу за извођење геодетских радова у поступку одржавања катастра
непокретности и одржавања катастра водова издату од Републичког геодетског
завода;
1 (једно) запослено лице које поседује геодетску лиценцу првог реда;
стално или по уговору ангажованог судског вештака грађевинске струке;
1 (једног) запосленог или по уговору дипломираног инжењера архитектонске струке
са лиценцом одговорног урбанисте 200 или 201.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка
промене у било којем од података наведених у овом обрасцу, о промени писмено
обавести Наручиоца и да промену документује на прописан начин.
ДАТУМ

Потпис овлашћеног лица
М.П.

________________

_________________________
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ИЗЈАВА

којом понуђач:
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да

нема забрану обављања делатности које је на снaзи у време подношења понуде.

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу
понуде наведени.
Понуђач попуњава, потписује и оверава ову изјаву.
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Потпис овлашћеног лица
М.П.
___________________________

