Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија
Број пројекта: 2007CB16IPO006-2011-2-171
Пројекат: Спорт за све, сви за спорт
На основу члана Одлуке о издавању наруџбенице број:I 404-23/2013-01 од 05.06.2013.године
председник Општине Сокобања , улица Светог Саве број 23, овим путем упућује
ПОЗИВ
за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности наруџбеницом Набавка услуге
израда тендерске документације за извођење радова на основу Главног пројекта изградње
мини-пич терена за младе и пратећих садржаја у Сокобањи ЈНМВ 2007CB161PO006-2011-2171-TD1.
Овај позив се директно упућује путем факса, односно електронске поште потенцијалним
понуђачима.
Понуду понуђач доставља до 12.06.2013 године до 14 часова путем факса на број 018/830-253
или на писарници наручиоца у писаној форми или на маил: info@opstinasokobanja.com, за јавну
набавку мале вредности наруџбеницом Набавка услуге израда тендерске документације за
извођење радова на основу Главног пројекта изградње мини-пич терена за младе и пратећих
садржаја у Сокобањи, у оквиру Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија број ЈНМВ
2007CB161PO006-2011-2-171-TD1. Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је
неблаговремена , неће бити разматрана и биће враћена понуђачу, са назнаком да је поднета
неблаговремено.
За потребе Општине Сокобања понуђач је у обавези да достави:
Понуду за израду тендерског пакета по ПРАГ 2013 процедури за радове– Конкурентни
поступак са погађањем - за набавку извођења радова на основу Главног пројекта
изградње мини-пич терена за младе и пратећих садржаја у Сокобањи.
Максимални период за израду тендерског пакета је 15 дана од дана потписивања Уговора.
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом. На понуди понуђач мора
да напише да подноси понуду за јавну набавку мале вредности наруџбеницом Набавка
услуге израда тендерске документације за набавку извођења радова на основу Главног
пројекта изградње мини-пич терена за младе и пратећих садржаја у Сокобањи, у оквиру
Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија број ЈНМВ 2007CB161PO006-2011-2171-TD1.
Такође, је потребно у понуди навести назив понуђача. адресу и седиште понуђача
(уколико се ради о правном лицу), име и телефон особе за контакт, број текућег рачуна и
назив банке, као и ПИБ и матични број(уколико се ради о правном лицу).
Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и
потписана или оверена печатом и потписом овлашћеног лица понуђача (у случају правних
лица).У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду,
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на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део
понуде мења, односно допуњује и да то овере потписом и печатом овлашћеног лица понуђача.
Понуда мора бити јасна, недвосмислена , читко откуцана или попуњена штампаним словима.
Није дозвољено попуњавање графитном оловком, пенкалном, фломастером или црвеном
оловком.Уколико постоје исправке, оне морају бити печатиране и парафиране од стране лица
које је потписало понуду.
Предметна јавна набавка није обликована у више целина (партија).
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок
почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр: одмах, по договору,
сукцесивно, од -до и сл.).
Понуда мора бити сачињена на српском језику, а цена мора бити изражена у динарима.
У понуди мора да се наведе:
Укупно понуђена цена у динарима за напред наведени предмет јавне набавке ЈНМВ
2007CB161PO006-2011-2-171-TD1 износи_____________динара
(словима:_________________________________________динара.
Тендерски пакет ће бити израђен у року од _________ дана.
У цену морају да буду урачунати сви трошкови које понуђач има.
Рок плаћања је __________ (дана) од дана пријема рачуна.
Критеријуми за избор најповољније понуде су
- најнижа понуђена цена: 60 пондера
- референце понуђача: 20 пондера
- рок израде документа: 20 пондера
Понуђач је у обавези да уз понуду достави и копије следећих докумената потписаних и
оверених од стране овлашћеног лица понуђача:
-

Биографију на енглеском језику у ЕУ формату

Списак референци релевантних за пружање услуга израде тендерске документације по
ПРАГ процедури.
Уколико се уз понуду не достави тражени документи,односно уколико достављена листа
референтних послова није у складу са напред наведеним захтевима наручиоца иста ће се
сматрати неисправном и неће бити разматрана.
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Понуђена услуга мора у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца.
Изабраном понуђачу ће бити издата наруџбеница у року од 8 дана од дана доношења одлуке о
издавању наруџбенице .
Понуђач који није изабран обавештава се о издавању наруџбенице на његов изричит захтев.
Контакт особа: Ивица Насковски, 018/830-030 лок. 614, Општина Сокобања
У Сокобањи, 05.06.2013.године
Број: 404-23/2013-01
Реализатор јавне набавке
________________________________
Ивица Насковски

