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 поступку јавне набавке мале вредности
извођења радова на одржавању гранитних, камених и бетонских плоча на тротоарима, парковским
површинама и тротоарима на територији града Ниша (одлука о покретању поступка бр. 03-3065 од
15.04.2016. године), ЈН бр. 1.3.59, извршила је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
БР. 1
У конкурсној документацији, део III Упутство понуђачима како да сачине понуду, на
стр. 8/32 под тачком 8.2. мења се Рок извођења радова, тако да сада гласи:
„Предметни радови ће се изводити годину дана од дана закључења уговора, односно до
утрошка средстава у висини уговорене вредности.“
У делу конкурсне документације VI Moдел уговора, на стр. 17/32, чл. 3. уговора ст. 3.
мења се тако да сада гласи:
„У 2017-ој години, обавезе Наручиоца по овом Уговору биће реализоване највише до
уговорене вредности, а из средстава која ће за ту намену бити одобрена у Одлуци о буџету Града
Ниша за 2017. годину.“
У истом делу конкурсне документације, на истој страни, чл. 4. уговора ст. 2. мења се тако
да сада гласи:
„Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина, од оквирно датих у
Техничкој спецификацији - Предмеру радова, у зависности од конкретних потреба, а највише до
износа уговорене вредности.“
У истом делу конкурсне документације, на стр. 18/32, чл. 9. уговора ст. 1. и ст. 2. мења се
тако да сада гласи:
„Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник.
Предметни радови ће се изводити годину дана од дана закључења уговора, односно до
утрошка средстава у висини уговорене вредности.“
У истом делу конкурсне документације, на стр. 20/32, чл. 16. уговора мења се тако да сада
гласи:
„Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем, достављањем средства обезбеђења
и важи годину дана од дана закључења уговора, односно до утрошка средстава уговорене
вредности.“
Измењене странице 8/32, 17/32, 18/32 и 20/31 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 складу са чланом 63. ст. 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15
и 68/15), обавештавамо вас о продужењу рока за подношење понуда у поступку јавне
набавке мале вредности извођења радова на одржавању гранитних, камених и бетонских плоча на
тротоарима, парковским површинама и тротоарима на територији града Ниша (одлука о покретању
поступка бр. 03-3065 од 15.04.2016. године), ЈН бр. 1.3.59.
Крајњи рок за подношење понуда је 28.04.2016. године до 1030 сати. Јавно отварање
понуда одржаће се истог дана, по истеку рока за подношење понуда, у 1300 сати, у просторијама
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У Нишу, дана 22.04.2016. године

Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 8/32 КД, ЈН бр. 1.3.59.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
8.2. Рок извођења радова
Предметни радови ће се изводити годину дана од дана закључења уговора, односно до
утрошка средстава у висини уговорене вредности.
8.3. 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.
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.
Јединичне цене радова дате у понуди су фиксне за време извођења радова и не могу 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.
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 (печатом
оверену и потписану), 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 овластити наручиоца 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 коме је додељен уговор благовремено не потпиште уговор;
 понуђач коме је додељен уговор до тренутка закључења уговора не поднесе средство
обезбеђења за добро извршење посла, у складу са захтевима из конкурсне
документације.
10.2. ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ - ИЗВОЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ДОСТАВИ НАРУЧИОЦУ:
* до тренутка закључења уговора, као средство обезбеђења за добро извршење посла, 1
(једну) 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 копија), попуњено, печатом оверено и потписано менично овлашћење и копију
картона депонованих потписа.
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* _________________________________________________________________ из _______________,
_____% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача_____________________________________________________________________
* _________________________________________________________________ из _______________,
_____% укупне уговорене вредности радова и део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача_____________________________________________________________________
ВРЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ РАДОВА

Члан 3.

Укупна вредност радова који 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 добијена је на основу једничних цена из
усвојене 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 усвојених јединичних цена на основу
стварно изведених радова из грађевинске књиге.
У 2017-ој години, обавезе Наручиоца по овом Уговору биће реализоване највише до
уговорене вредности, а из средстава која ће за ту намену бити одобрена у Одлуци о буџету Града
Ниша за 2017. годину.
Члан 4.
Јединичне цене дата у понуди су фиксне и не могу се мењати.
Наручилац задржава право измене у погледу уговорених количина, од оквирно датих у
Техничкој спецификацији - Предмеру радова, у зависности од конкретних потреба, а највише до
износа уговорене вредности.
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши уплатом на текући
рачун Извођача бр. _________________ код _____________ банке, и то на основу достављених
привремених и окончане ситуације, од стране надзорног органа оверених, и то у року не дужeм од
45 дана. Ситуације су сачињене на основу изведених радова према овереној грађевинској књизи и
јединичним ценама из понуде Извођача бр. ____________ од ___.____.2016. године.
ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 6.

Извођач се обавезује да радове из чл. 1. овог Уговора, у складу са Техничком
спецификацијом - предмером радова, врши сукцесивно током трајања уговора, а по налогу
наручиоца којим ће се дефинисати рок и обим радова, у складу са важећим прописима, техничким
нормативима и обавезним стандардима који важе за извођење предметних радова.
Извођач је дужан да пре почетка извођења радова о свом трошку осигура код
осигуравајућег друштва на уговорени износ за све време изградње тј. до предаје радова
Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји, и то све радове, објекте и раднике, у складу
са важећим прописима о осигурању као и да полису осигурања у свако доба стави Наручиоцу на
увид. У тренутку примопредаје радова ризик са Извођача прелази на Наручиоца.
Извођач је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем 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. Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете
трећим лицима.
Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведених радова и уграђеног материјала,
Извођач је обавезан да поступи по свим писаним примедбама и исте отклони најкасније за 5 (пет)
дана о свом трошку.
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Уколико Извођач не поступи по примедбама, Наручилац има право да уочене недостатке
отклони преко трећег лица, на терет Извођача, наплатом средства обезбеђења за добро извршење
посла из чл. 12. овог Уговора.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 7.

Наручилац се обавезује да Извођачу за изведене радове из чл. 1. овог уговора плати
уговрену цену радова добијену применом јединичних цена на стварно изведене радове према
грађевинској књизи и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.
Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора на начин да ће донети решење о
именовању лица која врше стручни надзор и испуњавају за то услове прописане Законом о
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09; 81/09; 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14 и 145/14), из састава су лица запослених код Наручиоца. Наручилац је обавезан да у
року од 2 (два) дана од дана закључења уговора писаним путем обавести Извођача о одређивању
лица које врши стручни надзор над извођењем радова.
Члан 8.
Наручилац има право да уколико Извођач не врши радове по налогу Наручиоца, раскине
уговор са Извођачем једностраном изјавом воље и извођење преосталих неизведених радова
уговори са другим извођачем.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 9.

Датум увођења у посао се констатује заједничким уписивањем у грађевински дневник.
Предметни радови ће се изводити годину дана од дана закључења уговора, односно до
утрошка средстава у висини уговорене вредности.
Појединачни рок за извођење радова на одређеној локацији може се продужити на захтев
Извођача и уз претходну сагласност Наручиоца у случају елементарних и временских непогода и
дејства више силе, признате по важећим прописима, уговорени рок се продужава сразмерно
времену дејства. Трајање више силе и временских непогода констатује се у грађевинском
дневнику.
Захтев за продужење рока извођења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од 3 (три)
дана од сазнања за околност.
МАЊКОВИ, ВИШКОВИ РАДОВА
И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 10.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене
количине радова за поједине позиције радова, а вишкови радова су количине изведених радова
које прелазе уговорене количине радова за поједине позиције радова.
Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције
радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена из понуде
Извођача.
Уколико се појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да застане са том
врстом радова и писаним путем обавести стручни надзор и Наручиоца. По добијању писaне
сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова до 10% од уговорене количине радова
за поједине позиције радова, по усвојеним јединичним ценама за све позиције из понуде –
предмера радова.
На овај начин утврђени вишак радова, не може прећи укупну вредност радова из чл. 3.
овог Уговора.
Појаву непредвиђених радова који нису обухваћени Уговором 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. Закона о јавним набавкама, у преговарачком поступку без објављивања позива
за подношење понуда.
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Измена и допуна КД бр. 1, измењена страна бр. 20/32 КД, ЈН бр. 1.3.59.
Члан 15.
За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу и других
важећих законских прописа и подзаконских аката.
За случај спора надлежан је стварно надлежни суд у Нишу.
Члан 16.
Овај Уговор ступа на снагу обостраним потписивањем, достављањем средства обезбеђења
и важи годину дана од дана закључења уговора, односно до утрошка средстава уговорене
вредности.
Члан 17.
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 Пружалац услуге 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.
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 услуга 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. Упутства
понуђачима како да сачине понуду, садржи и податак о понуђачу који ће у име групе потписати
уговор.
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