ОПШТИНА УБ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 95-1/12-01
Дана 23.03.2012. год.
У Б
Предмет: Позив за подношење понуде
Позивамо Вас да учествујете у поступку за јавну набавку мале вредности број 13 за
2012. годину – набавка услуге – геодетске услуге за потребе органа општине Уб.
Право на учешће у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која
испуњавају обавезне услове у складу са чланом 44. и 45. Закона о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'' број 116/08) .
Наведене услове понуђач доказује без достављања посебне документације, већ
попуњава и потписује образац број 1. који је саставни део понуде.
Понудом треба обухватити сваку позицију из обрасца понуде.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Понуда се доставља на приложеном обрасцу понуде, потписана и оверена печатом
овлашћеног лица понуђача и мора садржати следеће елементе:
- цена по јединици мере за сваку врсту радова;
- услови плаћања и
Критеријум за оцену понуда је економски најповољнија понуда и састоји се од
следећих елемената:
Јед.
Максимални
Р.бр.
Врста радова
мере
број бодова
Израда подлога за пројектовање саобраћајница у насељеном
ha
10
1.
месту Уб – катастарско топографски планови Р 1:500
Израда подлога за пројектовање локалних и некатегорисаних
km
10
2.
путева – катастарско топографски планови Р 1:500
Снимање и израда катастарско-топографских планова у
3.
размери Р 1:500 или Р 1:1000 за израду урбанистичких
ha
20
пројеката и урбанистичких планова
Обнова граница парцеле јавног земљишта – саобраћајница
4.
m1
5
5.

Обнова граница парцела јавног земљишта – парцеле

11.

Израда ситуационих планова за потребе прибављања одобрења
за изградњу – површина парцеле до 0,50 ha
Израда ситуационих планова за потребе прибављања одобрења
за изградњу – површина парцеле преко 0,50 ha
Ажурирање израђених ситуационих планова са овером без
додатних снимања
Ажурирање израђених ситуационих планова са овером и
доснимавањем новог стања
Геодетски послови за посебне потребе ( пренос пројектованог
стања на терен, предаја трасе извођачу радова на терену и сл.)
Израда снимака изведеног стања подземних инсталација

12.

Израда снимака изведеног стања саобраћајница

13.

Израда снимака изведеног стања објеката високоградње

6.
7.
8.
9.
10.

УКУПНО
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5
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10
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10
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5
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5
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10
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4

m1

4

kom.

2
макс 100

најнижа понуђена цена

Број бодова = ------------------------------------------------- x максимални број бодова
понуђена цена конкретног понуђача

Најповољнијом понудом сматраће се понуда са највећим укупним бројем бодова.
Понуде се припремају и подносе искључиво у складу са конкурсном документацијом
и овим позивом. Конкурсна документација се може преузети у просторијама Општинске
управе Уб, канцеларија број 202.
Рок за достављање понуда је петак 06.04.2012. године до 11 сати на писарници
Општинске управе Уб, или поштом на адресу: Општинска управа Општине Уб, улица 3.
октобра број 4, 14210 Уб, без обзира на који је начин понуда послата.
Понуда се подноси у писаном облику, на српском језику и мора бити у затвореној
коверти са назнаком на предњој страни: Понуда за јавну набавку број 13 – Набавка услуге –
геодетске услуге за потребе органа општине Уб – ''НЕ ОТВАРАЈ''. На полеђини коверта,
треба назначити назив, број телефона и адресу понуђача.
Контакт телефон: 014/411-622 или 411-113, локал 202.
Отврање понуда је у згради Општинске управе Уб, у петак 06.04.2012. године у 11,15
сати у канцеларији број 204, па уколико пошаљете понуду, позивате се да присуствујете
отварању, са овлашћењем фирме коју заступате.
Председник комисије
____________________
Драган Миловановић

