На основу члана 63. ст. 1, а 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, као наручилац у отвореном
поступку јавне набавке пружања услуга израде катастарско-топографског плана и израде пројекта
парцелације са пројектом геодетског обележавања на основу Плана генералне регулације за трасу
обилазне пруге око Ниша, за формирање парцела за потребе експропријације у циљу изградње
обилазне пруге око Ниша, покренутог одлуком бр. 03-8953 од 05.12.2016. године, ЈН бр. 1.2.21,
извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
I)
У делу КД III Упутство понуђачима како да сачине понуду, тачка 9, Одељак 9.1 „Начин и рок плаћања“, стр. 10/33 мења се и допуњује, тако да гласи:

то:

„9.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача - пружаоца услуга, и

- износ од 15% вредности уговора, по овери пројеката парцелације код надлежног
државног органа и доставе наручиоцу, од стране пружаоца услуге доказа о извршеној овери
надлежног државног органа, доставе наручиоцу 5 (пет) примерака пројеката парцелације
наручиоцу на увид и доставе наручиоцу исправног рачуна пружаоца услуге на износ од 15% од
вредности уговора у року од 45 дана од дана доставе;
- остатак вредности уговора по коначном извршењу предметних услуга, по достави
исправног рачуна, а у року од 45 дана од дана доставе
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.“
II)
Део VII Образац понуде, тачка 2. Укупна понуђена цена, стр. 23/33 допуњује се
напоменом која гласи:
„Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани
понуђач - пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са
пројектом геодетског обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац
услуга. Плаћање трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, обезбеђује наручилац.“
III)

У делу IX Модел уговора, члан 3. стр. 26/33 мења се и допуњује, тако да гласи:

„ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА
И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.
Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора износи _________________ динара (и
словима: ______________________________________________________) 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 из понуде Пружаоца услуге бр.
_______ од ___.___. 201__. године.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити уплатом на текући рачун Пружаоца услуге
бр. ______________________ код _____________________, и то:
- износ од 15% вредности уговора, по овери пројеката парцелације код надлежног
државног органа и доставе, од стране пружаоца услуге наручиоцу доказа о извршеној овери
надлежног државног органа, 5 (пет) примерака пројеката парцелације наручиоцу на увид и
исправног рачуна пружаоца услуге на износ од 15% од вредности уговора у року од 45 дана од
дана доставе;
- остатак вредности уговора по коначном извршењу предметних услуга, по достави
исправног рачуна, а у року од 45 дана од дана доставе.
Вредност уговорених услуга је фиксна и не може се мењати.“

III)

У делу IX Модел уговора, члан 4. стр. 26/33 мења се и допуњује, тако да гласи:

„ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације
са регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.
72/2009...132/2014) и другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1.
овог члана, исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта
парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са
законским и подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу
достави:
- 5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3.
овог члана Уговора;
- 1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан
на CD-у;
- исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са пројектом геодетског
обележавања.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у
складу са позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка
Републичком геодетском заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су
предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом
геодетског обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности, обезбеђује Наручилац.
Пружалац услуге се обавезује да изврши и све остале радње на начин предвиђен
пројектним задатком наручиоца.“
Измењене странице 10/33, 23/33 и 26/33 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 пружања услуга израде катастарско-топографског плана и израде пројекта парцелације са
пројектом геодетског обележавања на основу Плана генералне регулације за трасу обилазне пруге
око Ниша, за формирање парцела за потребе експропријације у циљу изградње обилазне пруге
око Ниша, покренутог одлуком бр. 03-8953 од 05.12.2016. године, ЈН бр. 1.2.21.
Крајњи рок за подношење понуда је 16.01.2017. године до 1030 сати. Јавно отварање
понуда одржаће се истог дана, по истеку рока за подношење понуда, у 1100 сати, у просторијама
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6.

У Нишу, дана 09.01.2016. године
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-

податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем 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.
9.
ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И РОКА ПЛАЋАЊА, РОКА ПРУЖАЊА
УСЛУГА И РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
9.1. Начин и рок плаћања
Плаћање ће се вршити уплатом на текући рачун изабраног понуђача - пружаоца услуга, и то:
- износ од 15% вредности уговора, по овери пројеката парцелације код надлежног државног органа и
доставе наручиоцу, од стране пружаоца услуге доказа о извршеној овери надлежног државног органа,
доставе наручиоцу 5 (пет) примерака пројеката парцелације наручиоцу на увид и доставе наручиоцу
исправног рачуна пружаоца услуге на износ од 15% од вредности уговора у року од 45 дана од дана доставе;
- остатак вредности уговора по коначном извршењу предметних услуга, по достави исправног рачуна,
а у року од 45 дана од дана доставе
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Рок пружања услуга
Рок пружања услуга, исказује понуђач у обрасцу понуде с тим што исти не може бити краћи од 40
дана нити дужи од 60 дана, рачунајући од дана закључења уговора.
Рок пружања услуга се може продужити једино из разлога и на начин предвиђен уговором.
9.3. Рок важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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.
10.

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 пружања услуга без пореза на додату вредност.
Укупна цена дата у понуди је фиксне и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац може поступити у складу са чл. 92.
ЗЈН, и затражити 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.
11.
ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
11.1. 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%
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.
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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)
Стопа ПДВ

________________________ динара
___________ %

Износ ПДВ

_________________________ динара

Укупна цена (са ПДВ)

_________________________ динара

Напомена: Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси изабрани понуђач пружалац услуга. Трошкове прегледа и овере пројекта парцелације и препарцелације са пројектом геодетског
обележавања, код надлежног органа, сноси изабрани понуђач - пружалац услуга. Плаћање трошкове
спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код Републичког геодетског завода Службе за катастар непокретности, обезбеђује наручилац.
3)

Рок пружања услуга је _________ (_________________) календарских дана (исти не може бити краћи
од 40 нити дужи од 60 календарских дана), рачунајући од дана закључења уговора.

4)

Рок важења понуде је ___________ дана (не може бити краћи од 60 дана) од дана отварања понуде.

Дана ____.____. 201__. 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
________________________________________________________________________
* ______________________________________________________________ из __________________ у ___%
укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача
________________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА
И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.
Укупна вредност услуга које су предмет овог Уговора износи _________________ динара (и словима:
______________________________________________________) 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 из понуде Пружаоца услуге бр. _______ од
___.___. 201__. године.
Уговорне стране су сагласне да ће се плаћање вршити уплатом на текући рачун Пружаоца услуге бр.
______________________ код _____________________, и то:
- износ од 15% вредности уговора, по овери пројеката парцелације код надлежног државног органа и
доставе наручиоцу, од стране пружаоца услуге доказа о извршеној овери надлежног државног органа,
доставе наручиоцу 5 (пет) примерака пројеката парцелације наручиоцу на увид и доставе наручиоцу
исправног рачуна пружаоца услуге на износ од 15% од вредности уговора у року од 45 дана од дана доставе;
- остатак вредности уговора по коначном извршењу предметних услуга, по достави исправног рачуна,
а у року од 45 дана од дана доставе.
Вредност уговорених услуга је фиксна и не може се мењати.
ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ И ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 4.
Пружалац услуге се обавезује да за рачун Наручиоца изврши израду пројекта парцелације са
регулацијом у свему према Закону о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/2009...132/2014) и
другим важећим прописима и стандардима и у складу са својом понудом.
Пружалац услуге обавезује се да по изради пројекта парцелације са регулацијом из ст. 1. овог члана,
исти достави надлежном органу на контролу усаглашености са законским и подзаконским актима и важећим
планским и урбанистичким актима.
Пружалац услуге се обавезује да најкасније наредног радног дана по добијању пројекта парцелације
са регулацијом из ст. 1. овог члана са потврдом надлежног органа о усаглашености са законским и
подзаконским актима и важећим планским и урбанистичким актима, Наручиоцу достави:
5 (пет) примерака пројекта парцелације са регулацијом снабдевених потврдом из ст. 3. овог члана
Уговора;
1 (један) примерак пројекта парцелације са регулацијом у електронском облику, нарезан на CD-у;
исправан рачун о пруженој услузи израде пројекта парцелације са пројектом геодетског
обележавања.
Пружалац услуге је у обавези да, на позив Наручиоца, учествује у свим радњама које су, у складу са
позитивним прописима, неопходне за подношење захтева од стране Наручиоца ка Републичком геодетском
заводу, за провођење парцелеције по израђеном пројектима који су предмет овог Уговора.
Трошкове преузимања података и пријаве радова у катастру сноси Пружалац услуга.
Трошкове прегледа и овере пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског
обележавања код надлежног органа, сноси Пружалац услуга.
Трошкове спровођења пројеката и елабората парцелације и препарцелације код Републичког
геодетског завода - Службе за катастар непокретности, обезбеђује Наручилац.
Пружалац услуге се обавезује да изврши и све остале радње на начин предвиђен пројектним
задатком наручиоца.
РОК ПРУЖАЊА УСЛУГЕ

Члан 5.
Пружалац услуге се обавезује да пружи услугу из члана 1. овог Уговора, у вези чл. 1. ст. 2. овог
Уговора, укључујући и обавезу из члана 4. став 2. овог Уговора, у року од _______ (________________) (исти
не може бити краћи од 40 нити дужи од 60 календарских дана рачунајући од дана закључења уговора).
Уговорени рок за завршетак пружања услуге може се продужити само писаним споразумом обе
уговорне стране.
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