На основу Закључaка Владе 05 број 46-584/2017 од 27. јуна 2017. године:
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Београд, Краља Милана број 16
објављује
ЈАВНИ ОГЛАС
за спровођење поступка избора извођача радова на вађењу потонулих пловила,
терета и других ствари са њих из Прегледа потонулих пловила на рекама
Дунав, Тиса и Сава, прикупљањем писаних, затворених понуда
Предмет јавног огласа је избор извођача радова на вађењу потонулих
пловила, терета и других ствари са њих из Прегледа потонулих пловила на рекама
Дунав, Тиса и Сава на којима је постојало право својине правних и физичких лица, а
која нису извађена у року од 10 година од дана када су потонула – 2017. година
(осим потопљене немачке флоте код Прахова км 862 реке Дунав и пловилиа која
уживају претходну заштиту, односно која имају својства културног добра), под
условом да трошкове вађења потонулих пловила сноси извођач радова који ће те
трошкове намирити у поступку продаје само старог гвожђа од којег су направљена
извађена пловила, а не и терета и других ствари на њима.
Право учешћа у поступку имају домаћа правна лица (у даљем тексту:
„Понуђачи“) која оз понуду приложе следеће доказ (у даљем тексту: „Докази“):
- Доказ да ће вађење потонулих пловила вршити одговарајућим пловилима
која се могу користити за вађење потонулих објеката. За пловила у својини понуђача
као доказ се доставља извод из уписника бродова унутрашње пловидбе, а за пловила
у закупу се доставља уговор о закупу, односно уговор о употреби целог брода (time
charter)
- у случају достављања две или више понуда, оцењивање и рангирање
достављени понуда заснива се на следећим елементима критеријума:
Редни
Опис
Број
број
пондера
1.
Предложени рок за извршење радова
40
2.
Техничка опремљеност за извођење радова
60
УКУПНО
100
- Референце за извођење радова у оваквим и сличним пословима.
У случају да је неки од Доказа на страном језику, потребно је приложити и
превод овлашћеног судског тумача на српски језик.
Уколико је Понуђач у већинском власништву домаћег или страног правног
лица које испуњава услове из Огласа, као валидни ће се признати и Докази који се
односе на већинског власника Понуђача.
Обавеза извођача посла је да вађење потопљених пловила врши у складу са
Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама (''Службени гласник РС'', број
73/10, 121/12, 18/15-др.закон и 92/16).
Заинтересовани Понуђачи своје понуде достављају на писарници Републичке
дирекције за имовину Републике Србије, Београд, ул. Краља Милана бр. 16 (у даљем
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тексту: „Дирекција“), у затвореним ковертама са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ –
Оглас за вађење потонулих пловила“.
Лице које предаје понуду је обавезно да том приликом преда и пуномоћје
Понуђача којим је овлашћено за предају понуде.
Са најповољнијим понуђачем закључиће се уговор.
Није дозвољено удруживање понуђача.
Нису дозвољене понуде са варијантама.
На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон Понуђача
Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања
огласа.
Неблаговремене, незатворене и непотпуне понуде биће одбачене и неће бити
уопште разматране.
Поступак отварања писмених понуда спровешће се комисијски.
У случају да два или више понуђача понуде исту цену извођења радова,
Дирекција задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор
најповоњнијег извођача.
Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Наручилац задржава право да поништи поступак по овом Јавном огласу, као
и да у случају пријема неодговарајућих и неприхватљивих понуда не закључи уговор
ни са једним понуђачем. Уколико најповољнији понуђач по позиву не приступи
закључивању уговора, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење
уговора, сматраће се да је одустао у ком случају ће се закључити уговор са следећим
рангираним понуђачем, под истим условом.
Ближа обавештења и информације о овом јавном огласу, могу се добити од
Републичке дирекције за имовину Републике Србије; на телефон број 011/ 3200868.
Увид у Преглед потонулих пловила на рекама Дунав, Тиса и Сава, може се
извршити у просторијама Дирекције, Краља Милана бр. 16, сваког радног дана од 11
до 14 часова, од 1. (првог) наредног дана до 25. (двадесетпетог) дана од дана
објављивања јавног огласа.
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