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 О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
Израда Главног пројекта за извођење радова на изградњи саобраћајнице-улице Косовке девојке, насеље Стрелци у Куршумлији

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
Укупна цена услуге без ПДВ-а

1.

2.
3.
4.

5.
(3 х 4)
1.
Израда Главног пројекта за извођење радова на изградњи саобраћајнице-улице Косовке девојке, насеље Стрелци у Куршумлији

1.1
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
За израду пројектне документације за извођење радова на изградњи саобраћајнице у улици Косовке девојке на кат. парцели 2547 КО Куршумлија, насеље Стрелци у Куршумлији

А. ОПШТИ ПОДАЦИ
НАРУЧИЛАЦ ПРОЈЕКТА: Општинска управа СО Куршумлија,
ЛОКАЦИЈА:  У улици Косовке Девојке у Куршумлији, на К.П. 2547 КО Куршумлија. 
НАМЕНА ОБЈЕКТА: Пут за одвијање моторног и пешачког саобраћаја,
ЦИЉ: Бољи приступ стамбеним објектима са пута, регулисање атмосферске воде и смањење трошкова одржавања, као и стварање бољих услова за живот грађања. 

Оријентациона дужина саобраћајница је 800,00 м, оквирне ширине саобраћајнице је 5,5м ( 2*2,75м).

Б. ПРОЈЕКТОВАЊЕ УЛИЦЕ
Задатак пројектанта је да изради:
	Идејнo Решење, 
	Пројекат за грађевинску дозволу 
	Пројекат за извођење

у складу са законским нормативима, прописима и правилима струке за ову врсту објекта, а у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14,83/2018,31/2019,37/2019 и 09/20), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/2019), Правилника о начину размене докумената и поднесака електронским путем и форми у којоj се достављају акта у вези са обједињеном процедуром („Сл. гласник РС“, бр. 113/15), Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима на подручју општине Куршумлија (Сл.Лист Општине Куршумлија бр. 20 /2014) и Информацији о локацији за К.П. 2547 КО Куршумлија.
	Геодетско снимање терена и израда ситуације са КТП-ом,за пројектовање по важећим прописима РГЗ, обавеза Извршиоца посла;
	Трасу улице везати за тригонометријску мрежу 

Ускладити пројекат саобраћајнице са условима од ИЈО 
Поступити одмах по примедбама вршиоца техничке контроле и Наручиоца пројекта 
	Елементе саобраћајнице:
Хоризонталне и вертикалне елементе пута - прилаза прилагодити постојећим елементима прилаза,
Рачунску брзину за одвијања саобраћаја усвојити на бази чињеничног стања и постојећих елемената пута-прилаза мин.40 км/ч,
Попречни профил пута-прилаза пројектовати  са максималним искоришћењем постојећег стања .
Коловозну конструкцију димензионисати за средње саобраћајно оптерећење.
Решити одводњавање површинске воде са коловоза попречним
Радијусе  кривина прилагодити постојећем стању и врсти саобраћаја 
Нивелету улице пројектовати тако да се изнађе рационално решење имајући у виду нивелације постојеће коте расксница,прикључака и створе услови да изграђени објекти нису угрожени као и прилази истим.
Ширину коловоза улице према информацији о локацији 
Атмосферску канализациону мрежу је потребно испројектовати према информацији о локацији и условима на терену

Ц. ОБРАДА И САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА:
Пројекат обрадити квалитетно у свему према Обједињеној законској процедури ,свим потребним предвиђеним прилoзима и важећим правилницима о изради инвестиционо техничке документације и то у одвојене целине: 
- Идејно решење 
- Пројекат за грађевинску дозволу 
- Пројекат за извођење 

Текстуална документација 
-Главна свеска са свим потребним прилозима (Насловна страна Главне свеске,Садржај главне свеске,Одлука о одређивању главног пројектанта,Изјава Главног пројектанта Садржај техничке документације,Подаци о пројектантима,Општи подаци о објекту,сажети технички опис у (ПГД –ПРО) и копије добијених сагласности) 
 Нумеричка документација 
Прорачун конструкције и други потребни прорачуни 
Предмер и предрачун радова 
Графичка документација 
Ситуација са стационажама фактичко и пројектовано стање 1:1000 (1:500) 
Уздужни профил 1:100/1000 
Попречни профили 1:100 
Карактеристични профили у погодној размери 
Објекти и детаљи Р 1:25.

Пројекат обрадити квалитетно у свему према правилнику о изради инвестиционо техничке документације. Идејно решење испоручити у 1 примерака у аналогном и 1 у дигиталном облику, Пројекат за грађевинску дозволу у 1 примерака у аналогном и 1 у дигиталном облику и Пројекат за извођење испоручити у 4 примерака у аналогном и 1 у дигиталном облику.

Д.ЗАВРШНИ ЗАХТЕВ НАРУЧИОЦА ПРОЈЕКТА
	-У техничком опису детаљно описати све потребне позиције радова,
	-У предмеру и предрачуну радова направити детаљан опис радова и дати тржишну вредност радова свих позиција,
	-Пројекат урадити у свему према овом пројектном задатку и Информацији о локацији за К.П. 2547 КО Куршумлија. За све остале елементе који нису предвиђени у овом пројектном задатку применити техничке прописе и стандарде за пројектовање јавних путева и улица у насељеним местима. Пројекат мора да садржи све прилоге како би се по њему могли несметано изводити радови,
            -Предложено решење доставити пре испоруке  на проверу и сагласност Наручиоца  пројекта,

Уколико нешто није регулисано овим пројектним задатком решиће се договором у току саме израде пројекта.
    Напомена: сатавни део пројектног задатка је информација о ликацији која је објављена на званичном сајту општине Куршумлија






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

1.

2.
3.
4.

5.
(3 х 4)
1.1.
Цена израде пројекта за улицу у складу са датим пројектним задатком. 
Понуду дати по метру дужном.
М
800


1.2.
Цена израде КТП за улицу у складу са датим пројектним задатком. 
Понуду дати по метру дужном.
М 
800


УКУПНО без ПДВ-а:


ПДВ:


УКУПНО са ПДВ-ом:


* Попуњавати читко и неизбрисивим мастилом. Исправке оверити потписом.


Рок важења понуде 		 ________________________дана. (минимум 30 дана) УПИСАТИ

Рок плаћања: 	___________________календарских дана (не краће од  15 нити дуже од 45 календарских дана) од пријема исправног рачуна по сукцесивно  извршеној услузи.

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

                          __________________                                              _____________________





