На основу члана 63. ст. 1, у вези чл. 63. ст. 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. 3
У делу КД III Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења се и допуњује одељак г) средство
обезбеђења, на стр. 5/47, тако да сада гласи:
 „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 добро извршење посла, уколико се као средство подноси банкарска гаранција
- Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење
посла,
 за отклањање грешака у гарантном року, уколико се као средство подноси банкарска
гаранција
- Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за отклањање
грешака у гарантном року.“
У истом делу КД, а на стр. 9/47 и 10/47, мења се и допуњује тачка 10.2, тако да сада гласи:
„* као средство обезбеђења за добро извршење посла једну банкарску гаранцију у висини од
10% вредности уговора 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.
или
* као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, до тренутка закључења
уговора, 1 (jедну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке
Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, 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 овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности
уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети 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.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање до 31.01.2019. године.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног
овлашћења за добро извршење посла у у говореном року мора да се продужи.
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених обавеза и рокова извршења посла, Наручилац ће
реализовати меницу у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.
* као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року једну банкарску
гаранцију у висини од 10% вредности уговора без ПДВ у тренутку примопредаје предмета 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 је најмање 31.01.2019. године.
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року,
Наручилац има право да уновчи банкарску гаранцију и да на терет тих средстава уступи отклањање грешака
другом извођачу
или
* као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у тренутку примопредаје
предмета радова, 1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне
банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, 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 овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности
уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста 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.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање до 31.01.2019. године
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року,
Наручилац ће реализовати меницу у износу од 10% вредности уговора без ПДВ и на терет тих средстава за
отклањање грешака ангажовати другог извођача.

У делу КД VI Модел уговора, а на стр. 28/47 и 29/47 мењају се и допуњују чланови 19. и 20, а мења
се и допњује и стрница 30/47, тако да сада гласе:
„СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 19.
Извођач је у обавези да достави Наручиоцу или 1 (једну) банкарску гаранцију за добро извршење
посла или 1 (једну) бланко соло меницу за добро извршење посла.
Уколико извођач достаља банкарску гаранцију за добро извршење посла, у обавези је да доставу
изврши у року од 7 дана од дана закључења уговора, а банкарска гаранција за добро извршење посла мора
бити издата на изснос од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ.
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.
Уколико извођач доставља бланко соло меницу за добро извршење посла, у обавези је да наручиоцу
да до тренутка закључења уговора достави, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране
пословне банке (оригинал или копију), 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 овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности
уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста 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.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање до 31.01.2019. године.
Уколико Извођач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да реализује
средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико Извођач у потпуности изведе радове из предмета овог уговора и достави средство
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са пратећом документацијом дату
као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року вратити Извођачу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног
овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених обавеза и рокова извршења посла, Наручилац ће
реализовати меницу у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.“
Члан 20.
Извођач је у обавези да достави Наручиоцу или 1 (једну) банкарску гаранцију за отклањање грешака
у гарантном року или 1 (једну) бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, што је услов за
оверу окончане ситуације.
Уколико извођач доставља банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у обавези је
да доставу изврши у моменту примопредаје радова, а банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном
року мора бити издата на износ од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ.
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. 6. и 7. 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.
Уколико извођач доставља бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, у обавези је
да наручиоцу у тренутку примопредаје радова достави, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом
исте од стране пословне банке (оригинал или копију), 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 овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности
уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста 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.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног
рока који почиње да тече од дана примопредаје предметних радова.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, о свом трошку отклони
све недостатке, мане и оштећења који настану због неквалитетно или непрописно изведених радова или због
употребљених материјала који не одговарају уговореној намени или уговореном квалитету материјала.
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року,
Наручилац ће реализовати меницу на износ од 10% вредности уговора без ПДВ и на терет тих средстава за
отклањање грешака ангажовати другог извођача.
Ако уклањање недостатака за које је Извођач одговоран изазове друга оштећења објекта, исти је
дужан да и та оштећења отклони о свом трошку.
Уколико Извођач не поступи у складу са обавезама наведеним у ставу 1. овог члана, Наручилац има
право да за отклањање уочених недостатака ангажује другог извођача на терет његових средстава, односно
да средство обезбеђења за добро извршење посла из чл. 18. ст. 1. овог уговора поднесе на реализацију.
Окончана ситуација, која мора износити минимум 10% вредности уговора без ПДВ, неће се исплатити
уколико Извођач не достави меницу из става 1 овог члана.“
Измењене странице 5,/47, 9/47, 10/47, 28/47, 29/47 и 30/47 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 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 градском подручју града Ниша (одлука о покретању
поступка бр. 03-8661 од 25.11.2016. године), ЈН бр. 1.3.67.
Крајњи рок за подношење понуда је 18.01.2017. 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 10.01.2017. године

Измена и допуна КД бр. 3, измењена страна бр. 5/47 КД, ЈН бр. 1.3.68.
III

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА
САЧИНЕ ПОНУДУ

по позиву за подношење понуда објављеном дана 28.11.2016. године у отвореном
поступку јавне набавке извођења радова на редовном и ургентном одржавању путева на
сеоском подручју града Ниша,
ЈН бр. 1.3.68.
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 добро извршење посла, уколико се као средство подноси банкарска гаранција
- Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла,
 за отклањање грешака у гарантном року, уколико се као средство подноси
банкарска гаранција
- Оригинал писмо о намерама пословне банке за издавање банкарске гаранције за
отклањање грешака у гарантном року.
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.

Измена и допуна КД бр. 3, измењена страна бр. 9/47 КД, ЈН бр. 1.3.68.
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 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 добро извршење посла;
или
- банкарску гаранцију на износ од 10% 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;

коме је додељен уговор у року од 7 дана од дана закључења уговора не достави наручиоцу средство
обезбеђења за добро извршење посла.
*

* као средство обезбеђења за добро извршење посла једну банкарску гаранцију у висини од 10% вредности
уговора 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.
или
*
као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року, до тренутка закључења уговора, 1
(jедну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом
исте од стране пословне банке, 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 овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности уговора без
ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим
прописима поднети на наплату. Такође, у њему се мора предвидети 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.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање до 31.01.2019. године.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног овлашћења
за добро извршење посла у у говореном року мора да се продужи.
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених обавеза и рокова извршења посла, Наручилац ће
реализовати меницу у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.
* као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року једну банкарску гаранцију у висини
од 10% вредности уговора без ПДВ у тренутку примопредаје предмета 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 је најмање 31.01.2019. године. Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за
отклањање грешака у гарантном року, Наручилац има право да уновчи банкарску гаранцију и да на терет тих средстава
уступи отклањање грешака другом извођачу
или
*
као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у тренутку примопредаје предмета
радова, 1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним
пријемом исте од стране пословне банке, 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 овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности уговора без
ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим
прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста 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.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање до 31.01.2019. године
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац
ће реализовати меницу у износу од 10% вредности уговора без ПДВ и на терет тих средстава за отклањање грешака
ангажовати другог извођача.

Измена и допуна КД бр. 3, измењена страна бр. 10/47 КД, ЈН бр. 1.3.68.
10.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
* као средство обезбеђења за добро извршење посла: једну банкарску гаранцију у висини од
10% вредности уговора 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.
* као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року једну банкарску
гаранцију у висини од 10% вредности уговора без ПДВ у тренутку примопредаје предмета 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 је најмање 31.01.2019. године.
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року,
Наручилац има право да уновчи банкарску гаранцију и да на терет тих средстава уступи отклањање грешака
другом извођачу
или
* као средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у тренутку примопредаје
предмета радова, 1 (једну) бланко соло меницу, захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне
банке Србије са овереним пријемом исте од стране пословне банке, 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 овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности
уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста 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.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање до 31.01.2019. године
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року,
Наручилац ће реализовати меницу у износу од 10% вредности уговора без ПДВ и на терет тих средстава за
отклањање грешака ангажовати другог извођача.
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. 1.3.68".
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.

Измена и допуна КД бр. 3, измењена страна бр. 28/47 КД, ЈН бр. 1.3.68.
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 или 1 (једну) банкарску гаранцију за добро извршење
посла или 1 (једну) бланко соло меницу за добро извршење посла.
Уколико извођач достаља банкарску гаранцију за добро извршење посла, у обавези је да доставу
изврши у року од 7 дана од дана закључења уговора, а банкарска гаранција за добро извршење посла мора
бити издата на изснос од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ.
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.
Уколико извођач доставља бланко соло меницу за добро извршење посла, у обавези је да наручиоцу
да до тренутка закључења уговора достави, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и потписану),
захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом исте од стране
пословне банке (оригинал или копију), 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 овлашћењима овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности
уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста 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.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање до 31.01.2019. године.
Уколико Извођач не достави Наручиоцу наведену меницу, Наручилац има право да реализује
средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Уколико Извођач у потпуности изведе радове из предмета овог уговора и достави средство
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, Наручилац ће меницу са пратећом документацијом дату
као средство обезбеђења за добро извршење посла у уговореном року вратити Извођачу.
Ако се за време трајања уговора промене рокови за коначно извршење посла, рок важења меничног
овлашћења за добро извршење посла у уговореном року мора да се продужи.
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених обавеза и рокова извршења посла, Наручилац ће
реализовати меницу у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.
Члан 20.
Извођач је у обавези да достави Наручиоцу или 1 (једну) банкарску гаранцију за отклањање грешака
у гарантном року или 1 (једну) бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, што је услов за
оверу окончане ситуације.
Уколико извођач доставља банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, у обавези је
да доставу изврши у моменту примопредаје радова, а банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном
року мора бити издата на износ од 10% вредности уговора без обрачунатог ПДВ.
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.
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Уколико Извођач не поступи у складу са наведеним обавезама из ст. 6. и 7. 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.
Уколико извођач доставља бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, у обавези је
да наручиоцу у тренутку примопредаје радова достави, 1 (jедну) бланко соло меницу (печатом оверену и
потписану), захтев за регистрацију менице у Регистру меница Народне банке Србије са овереним пријемом
исте од стране пословне банке (оригинал или копију), 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 овластити наручиоца да меницу може да попуни на износ од 10% вредности
уговора без ПДВ, као и да меницу може безусловно, неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у
складу са важећим прописима, поднети на наплату. Такође, њиме се мора предвидети да је иста 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.
Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног
рока који почиње да тече од дана примопредаје предметних радова.
Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, о свом трошку отклони
све недостатке, мане и оштећења који настану због неквалитетно или непрописно изведених радова или због
употребљених материјала који не одговарају уговореној намени или уговореном квалитету материјала.
Уколико се Извођач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року,
Наручилац ће реализовати меницу на износ од 10% вредности уговора без ПДВ и на терет тих средстава за
отклањање грешака ангажовати другог извођача.
Ако уклањање недостатака за које је Извођач одговоран изазове друга оштећења објекта, исти је
дужан да и та оштећења отклони о свом трошку.
Уколико Извођач не поступи у складу са обавезама наведеним у ставу 1. овог члана, Наручилац има
право да за отклањање уочених недостатака ангажује другог извођача на терет његових средстава, односно
да средство обезбеђења за добро извршење посла из чл. 18. ст. 1. овог уговора поднесе на реализацију.
Окончана ситуација, која мора износити минимум 10% вредности уговора без ПДВ, неће се исплатити
уколико Извођач не достави меницу из става 1 овог члана.“
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 дневник.
Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова. Комисију за
примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача, и иста о
примопредаји сачињава записник.
Евентуалне грешке или недостатке које Наручилац утврди приликом примопредаје радова, Извођач
ће бити обавезан да отклони без одлагања, а уколико не почне са њиховим отклањањем у року од три дана
или ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на
рачун Извођача из овог уговора, односно наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла из чл. 19.
овог Уговора.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом Извођачу, Наручилац ће учинити по тржишним
ценама и са пажњом доброг привредника.
Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пројекте изведених радова у
два примерка, уколико су учињене измене пројектне документације.
Teхнички преглед објекта и употребну дозволу обезбеђује Наручилац.
КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Члан 22.
Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји изведених радова, с тим да почиње одмах по
примопредаји радова, а завршава се најдуже за 10 дана.
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, које су фиксне.
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.
ГАРАНТНИ РОК

Члан 23.
Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом Уговору износи ____ месеци (не може бити
краћи од 24 месеца) од дана извршене примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји
радова.
Гарантни рок за уграђене материјале је према гаранцији произвођача.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 24.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор:
- у случају да Извођач касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана по добијању радног
налога Наручиоца и увођења у посао;

Измена и допуна КД бр. 3, измењена страна бр. 30/47 КД, ЈН бр. 1.3.68.
- у случају да изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
Техничкој спецификацији – предмеру радова из усвојене понуде Извођача, а Извођач није поступио по
примедбама стручног надзора;
- у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач не поштује динамички план
предвиђен чл. 11. овог Уговора, или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;
- у случају из члана 8. став 3, а у вези члана 8. став 2. овог Уговора;
- у случају из члана 19. сав 4. овог Уговора.
У наведеним случајевима једностраног раскида уговора наручилац има право да за уговорене радове
ангажује другог извођача реализацијом средства обезбеђења за добро извршење посла из чл. 19. овог
Уговора.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова који су предмет овог Уговора,
заједничка комисија ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у
складу са овим Уговором.
Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид Уговора и доставља се другој
уговорној страни.
У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања,
као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта.
Уговорне стране могу раскинути овај Уговор и споразумним путем ако постоје разлози за његов
раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 25.
На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу и других важећих
законских прописа и подзаконских аката.
Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова
решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити решени
споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између уговорних
страна, који се као Анекс прилаже овом уговору.
Члан 27.
Уговорне стране сагласне су да се сва писмена и документација по овом Уговору, доставља поштом
на адресе пословних седишта уговорних страна.
Изузетно, уколико разлози хитног и неодложног поступања наложе, достављање писмена и
документације може се извршити путем факса или електронске поште, с тим што се у року од 3 (три) дана од
овако извршене доставе, мора извршити достава према ставу 1. овог члана Уговора.
Члан 28.
Овај Уговор сматра се закљученим даном потписивања обеју уговорних страна и траје до испуњења
уговорних обавеза.
Члан 29.
Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних
страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерка, а
Извођач 2 (два) примерка.
ЗА ИЗВОЂАЧА
МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

ЗА НАРУЧИОЦА
МП

____________________
(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем,
као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о извођењу радова,
након што му је уговор додељен, реализовати средство обезбеђења.
Понуђач је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са
садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора
морају бити наведени сви подизвођачи са уделом % од укупне вредности уговорених радова без ПДВ и део
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача је у обавези да у склопу понуде достави споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење предметне јавне набавке, који поред осталих обавезних података
наведених у тачки 7. Упутсва понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име
групе потписати уговор.

