У складу са чланом 63. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12),
Комисија за јавну набавку у отвореном поступку, јавне набавке извођења радова на периодичном
одржавању путева и улица на градском подручју града Ниша (одлука о покретању поступка бр. 03305 од 20.01.2015. године), ЈН бр. 1.3.14, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
У делу конкурсне документације за јавну набавку извођења радова на периодичном
одржавању путева и улица на градском подручју града Ниша, VI Модел уговора на стр. 25/41
врши се измена и допуна чл. 9. тако да сада гласи:
„ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ
Члан 9.
Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова, који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радове, третирају се
као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена из понуде Извођача.
Уколико се појаве вишкови радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе
обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане
сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. По
добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова до 10% од уговорене
количине радове за поједине позиције радова, по усвојеним јединичним ценама за све позиције из
понуде - Предмера радова, и у уговореном року завршетка радова.
На овај начин сви изведени радови заједно са вишком радова, не могу прећи укупну вредност
радова из чл. 3. овог уговора.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или
за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним
догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. Извођач и стручни
надзор су дужни да истог дана када наступе наведене околности о томе обавесте Наручиоца. Наручилац
може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је
дужан да без одлагања обавести Извођача. Извођач има право на правичну накнаду за хитне
непредвиђене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.
Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи .“

Измењена и допуњена странице 25/41 је саставни део конкурсне документације.
НАПОМЕНА:
Понуђач је дужан да понуду сачини са извршеном изменом и допуном конкурсне
документације. У супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива, сходно чл. 3.
ст. 1. т. 33. ЗЈН.

Дана 28.01.2015. године

Измењена страна бр. 25/41 конкурсне документације ЈН бр. 1.3.14.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ
Члан 9.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова
радова, који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радове, третирају се
као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена из понуде Извођача.
Уколико се појаве вишкови радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе
обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. Извођач није овлашћен да без писане
сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова. По
добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова до 10% од уговорене
количине радове за поједине позиције радова, по усвојеним јединичним ценама за све позиције из
понуде - Предмера радова, и у уговореном року завршетка радова.
На овај начин сви изведени радови заједно са вишком радова, не могу прећи укупну вредност
радова из чл. 3. овог уговора.
Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора
извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или
за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним
догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације. Извођач и стручни
надзор су дужни да истог дана када наступе наведене околности о томе обавесте Наручиоца. Наручилац
може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је
дужан да без одлагања обавести Извођача. Извођач има право на правичну накнаду за хитне
непредвиђене радове.
Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.
Изведени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.
Члан 10.
Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором (које је неопходно извести ради
реализације уговорених радова) и чија укупна вредност није већа од 15% од укупне вредности
првобитно закљученог Уговора, стране ће уговарати у складу са чл. 36. ст. 1. т. 5. ЗЈН, у преговарачком
поступку без објављивања позива за подношење понуда.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 11.

Извођач се обавезује да изведе уговорене радове у складу радним налогом Наручиоца, у складу
са важећим прописима, техничким прописима, техничком документацијом, ако постоји, и овим
Уговором.
Извођач се обавезује:
да пре почетка извођења радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача
радова,
да о свом трошку уредно води градилишну документацију и све књиге предвиђене важећим
прописима који регулишу ову област,
да омогући вршење стручног надзора;
да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног
стручног надзора и у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку
или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, или убрза
извођење радова кад је запао у доцњу;
да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно према важећим стандардима за ту врсту
посла и у року из радног налога Наручиоца;
да се строго придржава мера заштите на раду;
да предузме мере сигурности на обезбеђењу свих лица на градилишту, као и складишта својих
материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима у
погледу безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа о сигурности
радника и других лица за време укупног трајања извођења радова;
да писмено обавести Наручиоца када утврди да делови техничке документације, ако постоји,
упутства стручног надзора или друга документација није у складу са важећим прописима, стандардима,
што може имати утицаја на стабилност, исправност и квалитет изведених радова;
да уграђује материјал који у потпуности одговара конкурсној документацији, техничким
условима и стандардима и да за исте обезбеди доказе о квалитету – сертификате, о свом трошку;
да гарантује квалтитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањањем
недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора приступити у року од 5 дана од дана
пријема писаног обавештења Наручиоца о уоченим недостацима;
да, о свом трошку, обезбеди пројекат привремене саобраћајне сигнализације за време

