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14.09.2017.

Свим понуђачима који су преузели
конкурсну документацију за
јавну набавку 11/2017
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА Инфраструктурни радови у Арборетуму (Израда Трим стазе и стазе у Парку за децу и
омладину ометену у развоју)
11/2017
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број 11 /2017 је НАБАВКА РАДОВА -Израда Трим стазе и стазе у Парку за децу и
омладину ометену у развоју за потребе Арборетума Универзитета у Београду-Шумарског факултета
У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, обавештавамо све потенцијалне понуђаче који су преузели конкурсну
документацију за јавну набавку мале вредности број 11/2017 –за потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета
1.Рок за достављање понуда и јавно отварање се мења и гласи:
Рок за достављање понудe је до 19.09.2017. године, до 12:00 часова.
Понуде доставити на адресу: Шумарски Факултет ,Кнеза Вишеслава 1
Јавно отварање понудe обавиће се 19.09.2017. године, у 12:30 часова, у просторијама Шумарског Факултета , Кнеза Вишеслава 1

2.У свим табелама се бришу се колоне са са ПДВ-ом .
(Радови на изради стаза спадају у групу радова на које се не обрачунава ПДВ – чл.10 став 2. тачка 3 Закона о ПДВ-у те се бришу све
колоне у којима је исказан ПДВ)
На страни 11 и 12 , Конкурсне документације ,
тачка 4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ У ЗБИРНОЈ ТАБЕЛИ И ТАБЕЛИ 1) И 2) БРИШУ СЕ КОЛОНЕ 6 (износ ПДВ-а )И 7 (цена са ПДВ-ом)
На страни 35. 36. И 37
Тачка 10) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
У ТАБЕЛИ 1. И 2. БРИШУ СЕ КОЛОНЕ 6 (износ ПДВ-а )И 7 (цена са ПДВ-ом)
ПРИМЕР:
4)Образац понуде - Збирна табела
опис

Цена без ПДВ-а

Израда трим тазе
Табела 1
Израда стазе за паркза децу и омладину
ометену у развоју
Табела 2
Укупно без ПДВ-а
-

Рок за извођење радова је 30 дана.
Гарантни рок је годину дана од дана прихватања извештаја од стране Градског секретаријата за заштиту животне средине
Плаћање 45 дана (Законски рок)
Рок важења понуде је 90 дана од дана отварања понуда

(Радови на изради стаза спадају у групу радова на које се не обрачунава ПДВ – чл.10 став 2. тачка 3 Закона о ПДВ-у те се бришу све
колоне у којима је исказан ПДВ)

Табела 1
Израда трим стазе
ОПИС РАДОВА
1. Машинско скидање земље у слоју од
30cm
за будућу трим стазу III категорије и
и испошћеног хумуса са утоваром и
одвозом на депонију до 15км

јед.мере

количина

Обрачун 600x1,60x0,30=288m³
2. Планирање и ваљање постељице

m³

288

Обрачун 600x1,60=960m²

m²

960

m³

144

m²

960

t

134

јединичне цене
без ПДВ-а

3.Израда подлоге од туцаника
са ручним разастирањем и ваљањем
Обрачун 600x1,60x0,15=144m³
4. Набавка и уградња филца – геотекстила/
m²
5.Израда подлоге од ТЕНЕСИТА од 0-8mm
са ручним разасирањем и ваљањем у слоју
од 10 cm
Обрачун 600x1,60x0,10=96 m³x1,4=134t
6.Израда завршног слоја од ТЕНЕСИТА од
0-3mm са ручним разасирањем и ваљањем
у слоју од 5 cm
Обрачун 600x1,60x0,05=48 m³x1,4=67,2t

t
///////////////
УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:

67
//////////////

/////////////////

Укупна цена за задате количине без
ПДВ-а

Табела 2
Израда стазе за парк за децу и омладину ометену у развоју
ОПИС РАДОВА
1. Машинско скидање земље у слоју од
30cm
за будућу стазу III категорије и
и испошћеног хумуса са утоваром и
одвозом на депонију до 15км

јед.мере

количина

Обрачун 120x1,60x0,30=58m³
2. Планирање и ваљање постељице

m³

58

Обрачун 120x1,60=192m²

m²

192

m³

48

m²

192

m

120

/////////

//////////

3.Израда подлоге од туцаника
са ручним разастирањем и ваљањем
Обрачун 120x1,60x0,25=48m³
4.Машинско ваљање подлоге од туцаника
Обрачун 120x1,60=192m²
5.Набавка и уградња плетене жице у
котуру
за израду ограде око парка у дужини 120m

УКУПНО:

јединичне цене
без ПДВ-а

Укупна цена за задате количине без
ПДВ-а

-

У колону број 1 Наручилац је уписао ОПИС РАДОВА
У колону број 2 Наручилац је уписао ЈЕДИНИЦУ МЕРЕ
У колону број 3 Наручилац је уписао КОЛИЧИНУ РАДОВА
У колону број 4 понуђач уписује ЈЕДИНИЧНУ ЦЕНУ БЕЗ ПДВ-а.
У колону број 5 понуђач уписује ЦЕНУ ЗА ЗАДАТЕ КОЛИЧИНЕ БЕЗ пдв-а (3Х4)
Понуђач мора попунити све позиције које су у обрасцу структуре цене
Коначни обрачун радова за сваку врсту радова се врши према стварно изведеном обиму радова.
Исказана укупна вредност у обрасцу структуре цене мора бити идентична укупној вредности исказаној у обрасцу понуде.
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Понуђач је дужан да попуни сваку појединачну ставку обрасца структуре цене, јер ће у противном понуда бити НЕПРИХВАТЉИВА.

Напоmена 1 : Понуђена цена, односно, вредност понуде представља збир јединичних цена радова, које би се евентуално набављале. Као таква,
понуђена цена ће се користити за упоређивање и рангирање понуда.

МП

ПОНУЋАЧ
___________________________

(Радови на изради стаза спадају у групу радова на које се не обрачунава ПДВ – чл.10 став 2. тачка 3 Закона о ПДВ-у те се бришу све
колоне у којима је исказан ПДВ)

Комисија за јавну набавку

