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
извођења радова на зимском одржавању локалних путева на територији града Ниша (одлука о
покретању поступка бр. 03-8111 од 04.11.2016. године), ЈН бр. 1.3.64, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
У делу КД III Упутство понуђачима како да сачине понуду - Комплетном понудом сматраће
се свака понуда која садржи, мења се део г) Средство обезбеђење, за повраћај аванса, на стр.
5/38.
У истом делу КД под ред. бр. 8. Захтеви у погледу траженог начина и рока плаћања,
периода извођења радова и рока важења понуда, мења се подтачка 8.1. Начин и рок плаћања, на
стр. 8/38.
У истом делу КД под ред. бр. 10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и
роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуда, мења се подтачка 10.1. Понуђач је
дужан да уз понуду достави и то у делу средства обезбеђења за озбиљност понуде и за повраћај
аванса, на стр. 9/38.
У истом делу КД под ред. бр. 10. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и
роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуда, мења се подтачка 10.2. Изабрани
понуђач - Извођач је дужан да достави наручиоцу и то у делу средства обезбеђења за повраћај
аванса, на стр. 10/38.
У делу КД V Образац понуде, додаје се тачка 3. Авансно плаћање, на стр. 19/38.
У делу КД VI Модел уговора, мења се чл. 4, на стр. 21/38.
У истом делу КД мења се чл. 15, на стр. 25/38.
Мења се део КД XIII Менично овлашћење, на стр. 37/38.

Измењене странице 5/38, 8/38, 9/38, 10/38, 19/38, 21/38 , 25/38 и 37/38 су
саставни делови конкурсне документације.

У Нишу, дана 18.11.2016. године
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III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву за подношење понуда објављеном дана 04.11.2016. године у отвореном
поступку јавне набавке извођења радова на зимском одржавању локалних путева на
територији града Ниша,
ЈН бр. 1.3.64.
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;
г) Средство обезбеђења:
 за озбиљност понуде
- једну бланко соло меницу (печатом оверену и потписану), 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
или
- банкарску гаранцију издату од стране пословне банке
 за повраћај аванса (за случај да је тражио аванс)
- Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за повраћај
аванса.
 за добро извршење посла
- Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла.
д) Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;
ђ) Техничку спецификацију - Предмер радова - попуњену, печатом оверену и
потписану;
е) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - попуњен,
печатом оверен и потписан;
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. 7. 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.
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Саставни део заједничке понуде, поред осталих образаца и доказа тражених
конкурсном документацијом, је и споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке и који садржи:
 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и Републичком комисијом за
заштиту права понуђача у поступцима јавних набавки и
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.
Сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку
понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци
неограничено солидарно одговарају задругари.
8.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, ПЕРИОДА
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
8.1. Начин и рок плаћања
*
Уколико се понуђач определи за авансно плаћање исто ће се вршити уплатом на текући
рачун изабраног понуђача - Извођача, а на следећи начин:
– номинални износ, од стране понуђача исказаног аванса, за набавку ризле и соли, у року не
дужем од 45 дана од дана овере авансног рачуна, уз услов достављања банкарске
гаранције за повраћај аванса,
– остатак уговорене вредности у року не дужем од 45 дана од дана достављених, а од стране
надзорног органа оверених, привремених и окончане ситуације.
Аванс се мора оправдати најкасније са последњом привременом ситуацијом, с тим што ће
се правдање аванса вршити сукцесивно кроз сваку испостављену привремену ситуацију,
процентуално датом авансу.
*
Уколико се понуђач определи за плаћање без аванса, исто ће се вршити уплатом на текући
рачун изабраног понуђача - Извођача, у року не дужем од 45 дана од дана достављених, а од
стране надзорног органа оверених, привремених и окончане ситуације.
8.2. Период извођења радова
Предметни радови ће се изводити сукцесивно, у складу са реалним потребама Наручиоца,
по радном налогу, до испуњења финансијске вредности уговора, а најкасније до 31.12.2018.
године и може се продужити једино из разлога и на начин предвиђен моделом уговора.
8.3. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока
важења понуде не може мењати понуду.
9.

ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ЈЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену
понуде узимати у обзир укупна цена извођења радова без пореза на додату вредност.
Укупна цена радова дате 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.
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10.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
10.1. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ:
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 понуђач:
 након истека рока предвиђеног за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду;
 коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о извођењу радова;
 коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора не достави
наручиоцу средство обезбеђења за повраћај аванса (за случај да је тражио аванс);
 коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора не достави
наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла;
или
- банкарску гаранцију на износ од 10% укупне вредности понуде без ПДВ. Издата
банкарска гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за
исплату, са роковима и износом које одреди наручилац.
Банкарска гаранција мора важити најмање колико и важење понуде.
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде наручилац ће наплатити уколико понуђач:
 након истека рока предвиђеног за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду;
 коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о извођењу радова;
 коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора не достави
наручиоцу средство обезбеђења за повраћај аванса (за случај да је тражио аванс);
 коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора не достави
наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла.
*

* за повраћај аванса (за случај да је тражио аванс):
- Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за
повраћај аванса. У писму о намерама потребно је да издавалац - пословна банка наведе да ће
понуђачу, у року од 7 дана од дана закључења уговора издати банкарску гаранцију за повраћај
аванса, која ће гласити на износ од 24% вредности уговореа са ПДВ. Такође, потребно је да се
писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање до 31.01.2019. године, као и да
ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без додатних услова за исплату,
са роковима и износима које одреди наручилац.
* за добро извршење посла:
- Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за
добро извршење посла. У писму о намерама потребно је да издавалац - пословна банка наведе
да ће понуђачу, у року од 7 дана од дана закључења уговора издати банкарску гаранцију за добро
извршење посла, која ће гласити на износ од 10% вредности уговорених радова без ПДВ. Такође,
потребно је да се писмом предвиди да ће трајање банкарске гаранције бити најмање до
31.01.2019. године, као и да ће банкарска гаранција бити безусловна, платива на први позив, без
додатних услова за исплату, са роковима и износима које одреди наручилац.
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10.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
* као средство обезбеђења за повраћај аванса: једну банкарску гаранцију у висини
од 24% вредности радова са ПДВ, за случају да је тражио авансно плаћање, 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 роковима и износом које одреди наручилац. Трајање
банкарске гаранције за повраћај аванса мора бити најмање до 31.01.2019. године. Уколико
изабрани понуђач - Извођач не поступи на начин и у роковима за достављање банкарске гаранције
за повраћај аванса, 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 оправда исплаћени аванс са последњом привременом ситуацијом, на начин и под условима
предвиђеним моделом уговора, Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за
повраћај аванса.
* као средство обезбеђења за добро извршење посла: једну банкарску гаранцију у
висини од 10% вредности радова без ПДВ 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 роковима и износом које одреди наручилац. Трајање банкарске гаранције за добро
извршење посла мора бити најмање до 31.01.2019. године. Уколико изабрани понуђач - Извођач
не поступи на начин и у роковима за достављање банкарске гаранције за добро извршење посла,
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 моделом уговора,
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за добро извршење посла.
11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у
Доњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су ти
подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора
да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.
Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као
поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.
Наручилац је дужан да:
1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у
скалду са закон, понуђач означио у понуди;
2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених
у понуди;
3) чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и понуђача, као и податке о
поднетим понудама до отварања понуда.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из
понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, сагласно члану
14. Закона о јавним набавкама.
12.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације
или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на
евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре
истека рока за подношење понуде.
Захтев за додатним информацијама или појашњењима заинтересовано лице упутиће на
адресу наручиоца, са напоменом: "Захтев за додатним информацијама или појашњењима ЈН бр. 1.3.64".
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева за додатним
информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, објави одговор на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
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Подаци о подизвођачу/има:
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
Назив подизвођача
Седиште подизвођача
Матични број подизвођача
% укупне вредности уговора
поверен подизвођачу
Опис дела предмета набавке
поверен подизвођачу
Особа за контакт
2)
Укупна понуђена цена:
Укупна цена (без ПДВ) за радове предвиђене
предмером радова

________________________ динара

Износ ПДВ

________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ) за радове предвиђене
предмером радова

________________________ динара

3)

Авансно плаћање
Понуђач захтева аванс у висни од ___% (не више од 24%) од понуђене цене дате у
Обрасцу понуде са урачунатим ПДВ-ом.
Напомена: понуђач може исказати аванс у висини од О% до 24%. Уколико је исказао аванс
у обавези је да уз понуду достави писмо о намери пословне банке за повраћај аванса у висини
номиналног износа напред исказаног аванса.
4)
Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 90 дана) рачунајући од
дана отварања понуде.
Дана ____.____. 2016. године

ПОНУЂАЧ

М.П. ____________________
(потпис овлашћеног лица)
НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач je дужан да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује тачност података који су наведени у обрасцу.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група се у споразуму, као саставном делу понуде,
опредељује који члан групе ће бити носилац посла, односно поднети понуду и заступати групу
пред наручиоцем.
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* ______________________________________________________________ из __________________
у ___% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача ________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ РАДОВА
Члан 3.
Укупна вредност радова који су предмет овог Уговора износи _________________ динара
без обрачунатог пореза на додату вредност, што са обрачунатим порезом на додату вредност по
стопи од ____%, који износи ______________ динара, чини укупно __________________
динара (и словима: ______________________________________________________), а добијена је
на основу једничних цена из понуде Извођача бр. _______ од ____.____.2016. године.
Наручилац се обавезује да за извођење радова из чл. 1. овог Уговора, исплати Извођачу
коначну вредност изведених радова, добијену применом једничних цена из понуде Извођача бр.
_______ од ____.____.2016. године на основу стварно изведених радова из грађевинске књиге.
Уговорена цена обухвата трошкове извођења радова, набавке материјала, помоћног
материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, монтаже, уградње, трошкове организације
градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове које Извођач има у реализацији свих
Уговором предвиђених обавеза.
Уговорне стране су сагласне да је укупна вредност радова из ст. 1. овог члана уговора
фиксна и не може се мењати.
Количине наведене у спецификацији, дате су оквирно, због чега Наручилац задржава
право да, у зависности од конкретних потреба, изврши измену оквирно датих количина радова, а
до испуњења финансијске вредности уговора за извођење радова на зимском одржавању локалних
путева на територији града Ниша.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
*
Уколико се понуђач определи за авансно плаћање, исто ће се вршити уплатом на текући
рачун изабраног понуђача - Извођача, а на следећи начин:
– аванс у висни од ______% (не више од 24%) од уговорене вредности са урачунатим ПДВом, за набавку ризле и соли, у року не дужем од 45 дана од дана овере авансног рачуна, уз
услов достављања банкарске гаранције за повраћај аванса,
– остатак уговорене вредности у року не дужем од 45 дана од дана достављених, а од стране
надзорног органа оверених, привремених и окончане ситуације.
Аванс се мора оправдати најкасније са последњом привременом ситуацијом, с тим што ће
се правдање аванса вршити сукцесивно кроз сваку испостављену привремену ситуацију,
процентуално датом авансу по годинама.
*
Уколико се понуђач определи за плаћање без аванса, исто ће се вршити уплатом на текући
рачун изабраног понуђача - Извођача, у року не дужем од 45 дана од дана достављених, а од
стране надзорног органа оверених, привремених и окончане ситуације.
Окончана ситуација мора износити минимум 10% уговорене вредности без ПДВ.
Ситуације се испостављају у 5 (пет) примерака почетком сваког месеца, а најкасније до 5ог у месецу, за радове изведене у претходном месецу и исте се достављају на писарницу
наручиоца ради овере од стране надзорног органа.
У случају да радови или било који њихов део нису изведени на задовољавајући начин и у
складу са позитивним прописима и стандардима, Наручилац задржава право да у потпуности или
делимично оспори испостављену ситуацију и у том случају је дужан исплатити неспорни део
ситуације.
Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске
књиге, одговарајући атести и другу документацију, Извођач је обавезан доставити стручном
надзору.
У супротном, уколико Извођач не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се
извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.
РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА
Члан 5.
Извођач се обавезује да са извођењем радова који су предмет овог Уговора отпочне одмах
по достављању сваког појединачног радног налога, издатог од стране Наручиоца.
Предметни радови ће се изводити сукцесивно, у складу са реалним потребама Наручиоца,
по радном налогу, до испуњења финансијске вредности уговора, а најкасније до 31.12.2018.
године и може се продужити једино из разлога и на начин предвиђен овим Уговором.
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потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова
и то до пуне њихове вредности.
Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.
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 15.
Извођач је у обавези да достави Наручиоцу 1 (једну) банкарску гаранцију за повраћај
аванса у висини од 24% од уговорене вредности са обрачунатим ПДВ, за случају да је тражио
авансно плаћање, 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 повраћај аванса мора бити најмање до 31.01.2019. године.
Уколико Извођач не поступи на начин и у року из ст. 1. овог члана уговора, Наручилац
неће имати обавезу да извођачу исплати аванс, 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.
Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај аванса у случају да Извођач не
оправда исплаћени аванс са последњом привременом ситуацијом, на начин и под условима
предвиђеним овим уговором.
Члан 16.
Извођач је у обавези да достави Наручиоцу 1 (једну) банкарску гаранцију за добро
извршење посла у висини од 10% од вредности радова 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.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 17.
Коначни обрачун за радове изведене по овом Уговору извршиће се са 31.01.2019. године.
Коначни обим и врста радова по овом уговору утврђују се на бази стварно изведених
радова и оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена
из Техничке спецификације – Предмера радова.
Уколико једна од уговорних страна, без оправданог разлога, одбије учешће или одлаже
коначан обрачун, друга страна има право да сама изврши обрачун и о томе је обавести.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач касни са
почетком извођења радова дуже од 1 дана након добијања радног налога Наручиоца.
У наведеним случајевима једностраног раскида уговора наручилац има право да за
уговорене радове ангажује другог извођача, уз реализацију средства обезбеђења.
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ХIII

MЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

На основу Закона о платном промету („Сл. гласник РС“ бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
______________ из _____________
(назив правног лица)
(место)

, _______________________________,
(адреса)

_____________________, ___________________________ , __________________________________
(матични број)
(ПИБ)
(текући рачун)
доставља:

КОРИСНИК:

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ
JП Дирекција за изградњу града Ниша
Текући рачун 840-511641-36

За јавну набавку радова на зимском одржавању локалних путева на територији града
Ниша, достављамо вам у прилогу 1 (једну) бланко сопствену (соло) меницу, серијски број:
_________________________________
Овлашћујемо вас као Повериоца да меницу дату као средство обезбеђења за озбиљност
понуде бр. ______________од 04.11.2016. године, можете попунити на износ од 10% укупне
вредности понуде без ПДВ и да безусловно и неопозиво без протеста и трошкова, вансудским
путем у складу са важећим прописима, извршите наплату својих потраживања са свих наших
рачуна као Дужника – издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине.
Меница је важећа и у случају да у року важења понуде дође до промена 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 понуђач:
 након истека рока предвиђеног за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду;
 коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о извођењу радова;
 коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора не достави
наручиоцу средство обезбеђења за повраћај аванса (за случај да је тражио аванс);
 коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора не достави
наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла;
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
М.П.

___________________________

НАПОМЕНА: Попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење за корисника бланко
соло менице доставити заједно са једном бланко соло меницом, захтевом за регистрацију менице у
Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом истог од стране пословне банке
(оригинал или копија) и копијом картона депонованих потписа.

