ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца:

Град Врање- Директни корисници буџетских средстава (одредба чл. 2. став 1. тачка 5) и 7) Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012) и одредба
члана 2. став 1. тачка 1) ЗЈН., Матични број : 07179715, ПИБ: 100548456, Шифра делатности: 8411

Aдреса наручиоца:

ул. Краља Милана бр. 1

Интернет страница наручиоца: www.vranje.org.rs
Врста наручиоца:

Остало

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

- Пројектовање: Израда Пројекта за извођење радова на изградњи новог стадиона на КП
бр. 6522/1 КО Врање 1, ул. Булевар АВНОЈ-а у Врању и
- Извођење радова: изградња новог стадиона на КП бр. 6522/1 КО Врање 1, ул. Булевар
АВНОЈ-а у Врању, који као грађевински објекат, узет у целини испуњава све економске и
техничке захтеве наручиоца.
Назив и ознака из општег речника набавке: Радови на изградњи стадиона-45212224;
Пројекат и изградња- IA01.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама

Оквирни датум објављивања позива за
подношење понуда и за закључење уговора:

Број уговора које наручилац намерава закључити:

Оквирни датум објављивања позива за
подношење понуда: новембардецембар 2019. године
Оквирни датум за закључење уговора:
децембар-јануар 2019. године

Један

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:
Уговор о јавној набавци није резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица

Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:
Наручилац не закључује оквирни споразум

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:

На интернет адреси града Врања www.vranje.org.rs могу се благовремено добити исправни
подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању,
условима рада и сл

Остале информације:
Закљученим уговором између Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе
Републике Србије и града Врања уређени су међусобна права и обавезе уговорних страна у
вези са преносом и коришћењем средстава за реализацију пројекта за извођење радова на
изградњи новог стадиона на КП бр. 6522/1 КО Врање 1, ул. Булевар АВНОЈ-а у Врању (у
даљем тексту: Пројекат).
Канцеларија, у складу са законом, актом о оснивању и Програмом, врши координацију
поступка јавне набавке које спроводи Град, као Наручилац, чији је предмет извођење
радова на изградњи новог стадиона на к.п.бр. 6522/1 КО Врање 1, ул. Булевар АВНОЈ-а у
Врању, обавештава јединицу локалне самоуправе да приступи реализацији пројекта и врши
контролу извршења уговорних обавеза.

