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 О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
Консултантске услуге везане за приватно јавно партнерство у градском и приградском саобраћају на територији општине Куршумлија

Назив понуђача


Седиште


Улица и број


ПИБ


Матични број


број текућег рачуна


e mail адреса


Особа за контакт телефон





Редни број
Опис услуге
Једниница мере
количина
Јединична цена услуге без ПДВ-а

1.

2.
3.
4.

1.
Консултантске услуге везане за приватно јавно партнерство у градском и приградском саобраћају на територији општине Куршумлија
1.1
СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА
Консултантске услуге везане за приватно јавно партнерство у градском и приградском саобраћају на територији општине Куршумлија

Израда упоредне анализе облика јавно-приватног партнерства, који би требало применити на пројекат.
Поступак израде предлога Пројекта у складу са Законом о јавно-приватном партнерству (ЈПП).
 Припрема коначног предлога Пројекта у сарадњи са Стручним тимом (комисијом) општине Куршумлија, у складу са Законом о јавно-приватном партнерству (ЈПП)
Саветодавне услуге и рад са Стручним тимом општине Куршумлија у свим фазама предлога Пројекта и припреме за поступање пред Републичком комисијом за ЈПП и концесије у циљу добијања сагласности на исти.
Учествовање консултанта као стручног лица у поступку (укључујући и поступак јавне набавке) закључно са избором приватног партнера.






Опис услуге
Једниница мере
количина
Јединична цена услуге без ПДВ-а

1.

2.
3.
4.

1.1.
Консултантске (саветодавне) услуге у поступку концесионог акта и поступка Јавно приватног партнерства (концесије) за поверавање линијског превоза на територије општине Куршумлија у складу са Законом о јавно-приватном партнерству (ЈПП) и  концесијама-од састављања конкурсне документације до јавног уговора
ком
1

ПДВ:

УКУПНО са ПДВ-ом:

* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити потписом.


Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана) УПИСАТИ

Рок плаћања: 	Наручилац ће плаћање ивршити на основу фактуре-рачуна, након закључења јавног уговора са приватним партнером. Наручилац ће фактуру-рачун,, прегледати, оверити и неспорну вредност исплатити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема када и настаје дужничко поверилачки однос.

Рок израде:	_______________________ дана од дана потписивања уговора. 



Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Саставни део обрасца понуде је техничка спецификације.



                                      Датум	                                                      	Понуђач

                          __________________                                              _____________________





