


 
О Б Р А З А Ц     П О Н У Д Е
Остале специјализоване услуге - Израда катастарско-топографских планова за потребе пројектовања и експропријацију земљишта за потребе изградње постројења за пречишћавање и колектора на територији града Куршумлије, Куршумлијске, Пролом и Луковске бање    

Назив понуђача


Седиште


Улица и број


ПИБ


Матични број


број текућег рачуна


e mail адреса


Особа за контакт телефон



Израда катастарско-топографских планова за потребе пројектовања и експропријацију земљишта за потребе изградње постројења за пречишћавање и колектора на територији града Куршумлије, Куршумлијске, Пролом и Луковске бање





Опис услуге

количина

Јединична цена услуге без ПДВ-а

Укупна цена услуге без ПДВ-а
Редниброј
1.

2.
3.
4.
(2 х 3)
1.
ИЗРАДА КАТАСТАРСКО-ТОПОГРАФСКИХ ПЛАНОВА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА У ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ И ВАН ПОДРУЧЈА ГРАДА
1.1
Путеви, улице, реке до 100 м
1


1.2
За сваки следећи метар
30.000


2
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈA
2.1
Израда катастарско топографског плана за потребе пројекта експропријација до  50.00 ари
1


2.2
Израда катастарско топографског плана за потребе пројекта експропријација за парцеле од  50.00 аридо 1 ха
1


2.3
Пројекат геодетског обележавања за потребе пројекта експропријација до  50.00 ари
1


2.4
Пројекат геодетског обележавања за потребе пројекта експропријација за парцеле од  50.00 ари до 1 ха
1


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.


Напомена:   
-  Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и овери потписом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Саставни део обрасца понуде је техничка спецификације.
- Наручилац није обавезан да изврши све услуге које су предмет уговора, уколико се покаже да су му годишње потребе мање.


                                      Датум	                                                      	Понуђач

                          __________________                                              _____________________





