На основу члана 27. став 2. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 91/2019)
Град Вршац, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Назив наручиоца: Град Вршац
Адреса наручиоца: Трг победе 1
Интернет страница наручиоца: http://www.vrsac.com
2. Предмет набавке: израда Пројекта независне оцене утицаја пута на саобраћајне
незгоде са погинулим лицима
3. Рок за достављање понуде: 25.09.2020. год. до 14:00 часова
4. Начин достављања понуде: Понуде се могу предати путем поште на адресу: Град
Вршац, Трг победе 1, 26300 Вршац, лично, преко писарнице Градске управе Вршац на
истој адреси или скениране на мејл: marko.budimirovic@vrsac.org.rs
Уколико се понуда не доставља мејлом, на коверти обавезно назначити да се ради о
понуди за услугу израдe Пројекта независне оцене утицаја пута на саобраћајне
незгоде са погинулим лицима
5. Критеријум за оцењивање понуда: најнижа понуђена цена
6. Услови за давање понуде: Понуде се прибављају са тржишта релевантних
привредних субјеката која могу да испуне набавку. Стога је потребно да понуђач има у
радом односу на неодређено или одређено време или ангажованог у складу са
радноправним прописима најмање:
− једно лице са најмање стеченим високим образовањем на мастер академским
студијама, односно основним студијама на факултету у трајању од најмање
четири године, из области саобраћајног инжењерства друмског саобраћаја.
− једно лице са најмање стеченим високим образовањем на мастер академским
студијама, односно основним студијама на факултету у трајању од најмање
четири године, из области грађевинског инжењерства (путеви и железнице).
7. Обавезни елементи понуде: Понуда мора да садржи:
− образац понуде
− техничку спецификацију
− за оба инжењера доставити фотокопију доказа о радном статусу (Образац М
или М3А), фотокопију уговора о раду односно уговора о ангажовању радника
(уговор о делу/уговор о привременим и повременим пословима и сл. и
фотокопију дипломе
8. Период важења и обим уговора: Уговор се закључује до краја 2020. године. Број
Пројеката независне оцене утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима
који је потребно израдити није могуће унапред предвидети.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Дајемо понуду број ____________ од ______________ за набавку услуге израдe
Пројекта независне оцене утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим
лицима

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

пословно име или скраћен назив:
адреса седишта:
овлашћено лице за потписивање уговора:
особа за контакт:
e-mail:
телефон:
текући рачун:
банка:
матични број:
ПИБ број:

1. Вредност израде једног Пројекта у динарима без ПДВ: _______________
2. Вредност израде једног Пројекта у динарима са ПДВ-ом: _______________
3. Начин плаћања: По израђеном пројекту, на основу испостављеног рачуна, у
законском року
4. Рок израде: у року од 25 дана од дана пријема захтева са извештајем о
саобраћајној незгоди од стране Управљача општинских путева.

Датум:_______________

Потпис одговорног лица
Понуђача:

_____________________

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет: Избор Стручног тима за утврђивање доприноса пута настанкуи
последицама саобраћајне незгоде са погинулим лицима на општинским
путевима на територији Града Вршца
ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ
Одредбом члана 91. став 1 и 2. Закона о путевима („Службени гласник
Републике Србије“, број 41/2018 и 95/2018- др. закон) прописано је:
„У случају саобраћајне незгоде са најмање једним погинулим лицем, министарство
надлежно за унутрашње послове доставља извештај о саобраћајној незгоди
надлежном управљачу јавног пута у року од 60 дана од дана настанка саобраћајне
незгоде.
У случају настанка саобраћајне незгоде из става 1. овог члана, управљач јавног
пута дужан је да обезбеди независну оцену доприноса јавног пута настанку, односно
последицама саобраћајне незгоде (у даљем тексту: Независна оцена), у року од 30
дана од дана пријема извештаја о саобраћајној незгоди из става 1. овог члана.
Одредбом члана 3. Правилника о садржини и начину спровођења независне
оцене доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде
(„Службени гласник Републике Србије“, број 46/2019) прописано је: „Стручни тим за
утврђивање доприноса пута настанку саобраћајне незгоде се бира од стране
управљача јавног пута, спровођењем поступка јавне набавке, која се односи на све
саобраћајне незгоде са погинулим лицима које се догоде на путевима којима управља
у календарској години.“
У складу са наведеним, предмет ове услуге је избор Стручног тима за
утврђивање доприноса јавног пута настанку односно последицама саобраћајне
незгоде које се у току календарске године догоде на општинским путевима на
територији града Вршца.
САСТАВ СТРУЧНОГ ТИМА – ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У складу са одредбом члана 92. Закона о путевима и члана 11. Правилника о
садржини и начину спровођења независне оцене доприноса јавног пута настанку,
односно последицама саобраћајне незгоде, Стручни тим се састоји од најмање два
члана, од којих је један руководилац.
ОБАВЕЗЕ СТРУЧНОГ ТИМА
Начин поступањаСтручног тима прописан је одредбом члана 5. и 7. наведеног
Правилника.
Стручни тим има обавезу да Независну оцену доприноса јавног пута настанку
односно последицама саобраћајне незгоде спроведе и извештај о независној оцени
достави Градској управи Града Вршца- Управљачу општинских путева на територији
града Вршца, у року од 25 дана од дана пријема захтева са извештајем о саобраћајној
незгоди од стране Управљача општинских путева.
САДРЖАЈНЕЗАВИСНЕ ОЦЕНЕ
Извештај о независној оцени мора садржати све делове прописане одредбама
члана 8. и 9. Правилника о садржини и начину спровођења независне оцене
доприноса јавног пута настанку, односно последицама саобраћајне незгоде
Датум: _________________

Потпис понуђача
_____________________

