У складу са чланом 54. ст. 12. т. 1) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“,
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке радова
на изградњи коловоза и тротоара улица на територији града Ниша, обликованом у 2 партије и то
I партија: Ул. дурмиторска и II партија: Ул. хајдук Вељкова (одлука о покретању поступка бр. 031180 од 12.02.2016. године), ЈН бр. 1.3.19, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 3
У општем делу конкурсне документације за јавну набавку радова на изградњи коловоза и
тротоара улица на територији града Ниша, обликованом у 2 партије и то I партија:
Ул. дурмиторска и II партија: Ул. хајдук Вељкова извршене су следеће измене:
На стр. 5/59 у делу III УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, под Г)
мења се опис тражених писама за издавањем банкарских гаранција тако да гласи
„* Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла.
* Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање грешака у гарантном року.“
На стр. 9/59 у истом делу КД мења се тачка 11.1. ал. 2 и 3. тако да гласи
„* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла. У писму о намерама потребно је да се издавалац - пословна банка
обавеже да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, у року од 7 дана од дана закључења
уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће трајање
банкарске гаранције бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла,
као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за
исплату, са роковима и износом које одреди наручилац.
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције
за отклањање грешака у гарантном року. У писму о намерама потребно је да се издавалац пословна банка обавеже да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати у тренутку
примопредаје предмета уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,
која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се
писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 5 дана дуже од гарантног рока
одређеног моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први
позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац.“
Измењене странице 5/59 и 9/59 су саставни делови конкурсне документације.
НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да понуду сачини и поднесе у складу са извршеном изменом и допуном
конкурсне документације. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива, сходно чл. 10.
ст. 1. т. 2. и 3. ЗЈН.
У складу са чланом 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15), обавештавамо вас о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне
набавке радова на изградњи коловоза и тротоара улица на територији града Ниша, обликованом у
2 партије и то I партија: Ул. дурмиторска и II партија: Ул. хајдук Вељкова, ЈН бр. 1.3.19.
Крајњи рок за подношење понуда је 29.03.2016. године до 1030 сати. Јавно отварање
понуда одржаће се истог дана, по истеку рока за подношење понуда, у 1200 сати, у просторијама
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6.

У Нишу, дана 21.03.2016. године

Измена и допуна КД бр. 3, измењена страна бр. 5/59 КД, ЈН бр. 1.3.19.
III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву за подношење понуда објављеном дана 12.02.2016. године у отвореном
поступку јавне набавке извођење радова на изградњи коловоза и тротоара улица на
територији града Ниша, обликован у 2 партије,
ЈН бр. 1.3.19.
Комплетном понудом сматраће се свака понуда која садржи:
а) Доказе о испуњености обавезних и додатних услова из чл. 75. и чл. 76. ЗЈН
таксативно наведене и описане у делу IV конкурсне документације – Услови из чл. 75. и чл. 76.
ЗЈН, које понуђач мора да испуни и Упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова,
б) Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. ЗЈН - попуњен, печатом оверен
и потписан;
в) Образац понуде - попуњен, печатом оверен и потписан, посебно за сваку од партија;
г) Средство обезбеђења посебно за сваку од партија:
* једну бланко соло меницу (печатом оверену и потписану) за озбиљност понуде, захтев за
регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од
стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа;
* Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла
* Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање грешака у гарантном року.
д) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан, посебно за сваку од партија;
ђ) Техничку спецификацију - Предмер радова - попуњену, печатом оверену и потписану,
посебно за сваку од партија;
е) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - попуњен,
печатом оверен и потписан, посебно за сваку од партија;
ж) Понуђач може да у оквиру понуде достави Образац трошкова припреме понуде –
попуњен, печатом оверен и потписан.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац
је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: ДОСТАВЉАЊЕ ОБРАСЦА ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ НИЈЕ
ОБАВЕЗНО.
з) Образац изјаве о независној понуди - попуњен, печатом оверен и потписан;
и) У случају да заједничку понуду подноси група понуђача, саставни део понуде мора бити
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење
предметне јавне набавке, а који обавезно садржи делове прецизно наведене у тач. 8. овог
Упутства;
ј) Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
1.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду, са свим приложеним актима и исправама, на српском језику на
коме је и сачињена ова конкурсна документација и на коме се води поступак јавне набавке.
2.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
14.03.2016. године године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
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мењати до истека рока важења понуде.
Укупна цена дата у понуди је фиксна и не може се мењати.
У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чл. 92. ЗЈН, односно тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним
и исте, по добијању образложења, проверити.
Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у
склопу понуде.
Уколико се у току извођења радова појаве вишкови радова у односу на уговорене
количине, извршиће се измена уговора у складу са чл. 115. Закона. У складу са Посебним узансама
о грађењу, јединичне цене из понуде важе и за вишкове радова до 10%.
11.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ ЗА СВАКУ ОД ПАРТИЈА:
*
као средство обезбеђења за озбиљност понуде 1 (једну) бланко соло меницу,
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте
од стране пословне банке (оригинал или копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично
овлашћење и копију картона депонованих потписа.
Меница мора бити печатом оверена и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
чији се потпис налази у картону депонованих потписа код пословне банке и иста не сме бити
перфорирана.
Меничним овлашћењем овлашћује се наручилац да меницу може да попуни на износ од
10% од укупне вредности понуде без ПДВ, као и да меницу може неопозиво, без протеста и
трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему
је предвиђено да је меница важећа и у случају да дође до промене лица овлашћених за
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања
нових правних субјеката и др.
Менично овлашћење мора важити најмање колико и важење понуде.
Меницу за озбиљност понуде наручилац ће реализовати уколико:
- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о извођењу
радова;
- уколико понуђач коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора
не достави наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла, у складу са
захтевима из конкурсне документације.
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције
за добро извршење посла. У писму о намерама потребно је да се издавалац - пословна банка
обавеже да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, у року од 7 дана од дана закључења
уговора издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће гласити на износ од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се писмом предвиди да ће трајање
банкарске гаранције бити најмање 30 дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла,
као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за
исплату, са роковима и износом које одреди наручилац.
* Оригинал писмо о намерама пословне банке, за издавање банкарске гаранције
за отклањање грешака у гарантном року. У писму о намерама потребно је да се издавалац пословна банка обавеже да ће понуђачу, уколико му буде додељен уговор, издати у тренутку
примопредаје предмета уговора, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року,
која ће гласити на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ. Такође, потребно је да се
писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање 5 дана дуже од гарантног рока
одређеног моделом уговора, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први
позив, без додатних услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац .“
11.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
*
као средство обезбеђења за добро извршење посла, у року од 7 дана од дана закључења
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