РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
Општинска управа
Број: 404-75/2018-III-01
Дана: 16.11.2018 године
Рачa
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Поштовани,
Позивамо Вас да у поступку набавке – Набавка радова – уређењу водотока- нерегулисаног
корита реке Раче и Вучићког потока доставите понуду:
Рок достављања понуде је
Отварања понуда

26.11.2018 година до 12 часова
26.11.2018 година у 12,15 часова

Начин достављање понуде

Понуда се може доставити поштом, емаилом
јelena.stevanovic @raca.rs
или лично на
писарницу Општинске управе Општине Рача,
и мора стићи до последњег дана рока без обзира
на начин на који је послата, на адресу
Карађорђева 48 34210 Рача

Обавезни елементи понуде
Критеријум за доделу Уговора
Напомена

Образац понуде са спецификацијом
Најнижа понуђена цена
Наручилац задржава право да врши сукцесивне
поруџбине као и да одступи од наведених
количина
Уговор се закључује на период до испоруке
добара могућношћу да буде раскинут и пре рока
важења утрошком
средстава
које понуђач
понуди сва добра која су предмет набавке
Стевановић Јелена , јelena.stevanovic @raca.rs

Особа за контакт

Попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде се доставља у оригиналу на адресу општинску
управе Рача, Карађорђева 48, 34210 Рача.
Понуђач је у обавези да достави и решење АПР-а о регистрацији или да наведе интернет страницу о
доступности документа
Са понуђачем са најповољнијом понудом ће се након истека рока за подношења понуде приступи
закључењу Уговора.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Набавка радова – уређењу водотока- нерегулисаног корита реке Раче и Вучићког
потока
Назив понуђача
Седиште
Улица и број
ПИБ
Матични број
број текућег рачуна
e mail адреса
Особа за контакт телефон

Поток Вучићки од моста који се налази на општинском путу ОП1 до ушћа у ново корито
реке Раче Д=810м К.О. (2189/1 и 2185 КО Вучић)
Б
р
.

Ред.
број

Опис радова

1

Машински ископ/чишћење земље
у класи III и IV категорије, засутог
корита од грања и других примеса
са финим планирањем косина
корита. Цена радова обухвата
утовар и превоз до депоније на
удаљености до 10км. Чишћење
корита урадити у дужини од 810м.

2

Обрачун по м3 ископаног
материјала
Машинско сечење густог шибља,
дрвећа (пресека 40-60 цм) и зелене
масе у кориту водотока. Цена
радова обухвата одлагање грања,
шибља и зелене масе са стране,
утовар и одвоз до депоније на
удаљености до 5км.
Обрачун по м2 ископаног
материјала

Јед.
мере

Кол.

м3

420

м2

3000

Јед. цена

Укупна цена

Укупно без ПДВ-а
Укупно са ПДВ-ом

Напомена: За све водотокове који су дефинисани као приватна парцела или група приватних
парцела, а имају формирано речно корито, радове извести после сагласности власника
парцела. Такође, приступ машинама кроз приватне парцеле омогућити уз сагласност власника
парцела. Сав материјал од крчења шибља и дрвећа, као и ископа земље може се депоновати на
обалама ако на то дају сагласност власници парцела.

Рок важења понуде

________________________дана. (минимум 30 дана) УПИСАТИ

Рок плаћања:

45 календарских дана од пријема исправног рачуна по извршеној
испоруци добара.

Рок извођења радова :
УПИСАТИ

____________________ 60 дана од дана увођења у посао

Рок трајања уговора:

До оконачања радова

Датум

М. П.

__________________

Понуђач
__________________

