Република Србија
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЦЕНТАР
Председник месне заједнице
Број: 1-1/2018
Дана: 15.05.2018. године
Власотинце
Предмет: Позив за подношење понуда
На основу члана 39. став 2.. 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 124/12,... и 68/15), позивам да у
поступку „радова на изради потпорног зида у улици Драгољауба Јовића“, доставите понуду:

Рок за достављање понуде:

Критеријум за избор најповољније понуде:

Продужава се до 22.05.2018. године до 11,00
часова
Лично реализатору или на адресу Општина
Власотинце, Трг ослобођења 12, 16210
Власотинце (за МЗ Центар)
Према обрасцу понуде и техничким
спецификацијама
Најниже понуђена цена

Особа за контакт:

Саша Милошевић, 063/7189113

Начин достављања понуде:
Обавезни елементи понуде:

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
1. Ископ земље III катекорије са утоваром
у транспортно средство и одвозом на
депонију на даљину до 3 км. Позиција
обухвата и сав потребан ручни ископ.
Обрачун по м3 у самониклом стању.

м3

45,96

2. Набавка, транспорт и уградња природног
речног шљунка у слоју дебљине 10 цм,
ширине 60 цм, испод темеља потпотног
зида са потребним сабијањем.
Обрачун по м3 уграђеног материјала.

м3

1,86

м3

9,30

3. Израда темеља потпорног зида бетоном
МБ 20. Позиција обухвата набавку
материјала, справљање и уградњу бетона.
Обрачун по м3 уграђеног бетона.

х

4. Набавка, транспорт и уградња бетона
МБ 20, у потребној оплати. Позиција
обухвата израду, монтажу и демонтажу
оплате, набавку и уградњу бетона.
Приликом уградње бетона у зиду по целој
дужини оставити отворе Ø100, на међусобном
растојању 2 м а у висини коте коловоза.
Обрачун по м3 уграђеног бетона.

м3

7,67

5. Набавка, транспорт, оликовање и
уградња арматуре.
Обрачун по кг уграђене арматуре.

кг

300

6. Набавка, транспорт и уградња природног
речног шљунка између тла и потпорног
зида и изнад дела сопе у коловозу.
Обрачун по м3 уграђеног материјала.

м3

28,37

Плаћање ће се извршити 45 дана од дана уредно испостављене фактуре.

Попуњен, потписан и оверен Образац понуде са техничком спецификацијама се доставља лично или
преко поште на адресу Општина Власотинце, Трг ослобођења 12, 16210 Власотинце (За МЗ Центар –
Саша Милошевић)
РЕАЛИЗАТОР
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
____________________________

