На основу члана 63. ст. 1. а у вези члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“,бр. 124/12, 14/15 и 68/15), ЈП Дирекција за изградњу града Ниша у отвореном
поступку јавне набавке извођења радова на редовном и ургентном одржавању путева на сеоском
подручју града Ниша (одлука о покретању поступка бр. 03-8662 од 25.11.2016. године),
ЈН бр. 1.3.68, извршило је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
У делу КД VI Модел уговора, на стр. 28/47 мења се члан 20. став 3. Модела уговора, тако
да сада гласи:
„Трајање банкарске гаранције мора бити најмање до 31.01.2019. године.“
Измењена страница 28/47 је 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 у смислу члана
3. тачка 33. Закона о јавним набавкама.

У складу са чланом 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012 и
14/2015), обавештавамо вас о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне
набавке извођења радова на редовном и ургентном одржавању путева на сеоском подручју града
Ниша (одлука о покретању поступка бр. 03-8662 од 25.11.2016. године), ЈН бр. 1.3.68.
Крајњи рок за подношење понуда је 12.01.2017. 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 23.12.2016. године

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 28/47 КД, ЈН бр. 1.3.67.
ОСИГУРАЊЕ

Члан 18.
Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура код
осигуравајућег друштва на уговорени износ, до предаје радова Наручиоцу и потписивања
записника о примопредаји, све радове, објекте и раднике, у складу са важећим прописима о
осигурању као и да полису осигурања стави Наручиоцу на увид када овај то затражи.
Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.
У тренутку примопредаје радова за сваки радни налог Наручиоца појединачно, ризик са
Извођача прелази на Наручиоца.
Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач буду у потпуности
обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне
њихове вредности.
Поред основног осигурања радова из Уговора Извођач је дужан да изврши осигурање о
свом трошку за све штете нанете било ком лицу или имовини, које се могу појавити у току
извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете,
трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао Извођач.
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 19.
Извођач је у обавези да достави Наручиоцу 1 (једну) банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висини од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ и то у року од 7 дана од
дана закључења уговора
Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних
услова за исплату, са роком и износом које одреди Наручилац.
Трајање банкарске гаранције за добро извршење посла мора бити најмање до 31.01.2019.
године.
Уколико Извођач не поступи на начин и у року из ст. 1. овог члана уговора, Наручилац
има право да наплати средство за озбиљност понуде и има право да једнострано раскине Уговор.
Ако се за време трајања уговора буду променили рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико Извођач не изводи радове по издатим радним налозима, у роковима, на начин и
под условима предвиђеним овим уговором, Наручилац ће активирати банкарску гаранцију за добро
извршење посла.
Члан 20.
Извођач је у обавези да на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, а у
тренутку примопредаје радова, достави Наручиоцу банкарску гаранцију на износ од 10%
вредности уговора без ПДВ, што је услов за оверу окончане ситуације.
Издата банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних
услова за исплату, са роковима и износом које одреди наручилац.
Трајање банкарске гаранције мора бити најмање до 31.01.2019. године.
Уколико се током реализације уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза
мора се продужити важност банкарске гаранције.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, о свом
трошку отклони све недостатке, мане и оштећења која настану због неквалитетно или непрописно
изведених радова или због употребљених материјала који не одговарају уговореној намени или
уговореном квалитету материјала.
Ако уклањање недостатака за које је Извођач одговоран изазове друга оштећења објекта,
Извођач је дужан да и та оштећења отклони о свом трошку.
Уколико Извођач не поступи у складу са наведеним обавезама из ст. 5. и 6. овог члана,
Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује другог извођача на терет средстава
извођача, односно да средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року поднесе на
наплату.
ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 21.
Извођач о завршетку радова за сваки радни налог Наручиоца појединачно, у писаној
форми обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински

