ЈП Дирекција за планирање и изградњу
“Краљево” из Краљева
36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, мат. бр. 17001841, ПИБ 101258220, т. р. 840-538641-31
Тел. +38136/ 312-019, 312-181, 312-039, 333-370, фах 036/ 312-061, 333-370, E-mail Office@direkcijakv.net

Наш број:

4328

Датум:

12.09.2014.

Обрадио/ла:

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник
РС“ бр. 124/2012), вршимо измену и допуну конкурсне документације у вези
са припремањем понуде за јавну набавку Изградња фекалне канализације у
Адранима (наставак радова) ЈН 1.3.2 по позиву за подношење понуда
објављеном на Порталу јавних набавки од 09.09.2014. године:
1. Измена конкурсне документације:
- Тачке 3.10 и 3.14 став 2. на страни 6/34 мењају се и гласе како следи:
- Образац изјаве банке у вези банкарске гаранције за добро извршење
посла мења се и гласи како следи:
- Образац понуде на страни 11/34 мења се и гласи како следи:
- Модел уговора у одељку 13) конкурсне документације на страни 22/34,
23/34, 24/34, 25/34 и 26/34 мења се и гласи како следи:

С поштовањем,

КОМИСИЈА

3.10.Начин, рок и услови плаћања
Плаћање ће се вршити 30% авансно, а остатак испостављањем
привремених и окончане ситуације, у поступку Коначног обрачуна и
примопредаје, у року од 10 дана од пријема.
3.11.Рок и начин извођења радова
Извођач радова је дужан да у року од 90 календарских дана изведе
радове на изградњи фекалне канализације у Адранима (наставак радова).
3.12. Гарантни рок:
Гарантни рок је 2 године од дана примопредаје радова.
3.13. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена
цена у понуди
Цена мора да буде 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
цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајена ниска понуда, наручилац ће
поступити у складу са чланом 92. Закона.
3.14. Средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача
Изјава банке у вези банкарских гаранција: за повраћај авансног
плаћања, за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном
року из одељка 6, 7 и 8 конкурсне документације (банке понуђачима морају
дати изјаву са датумом, потписом и печатом у тексту
из конкурсне
документације или на обрасцу банке).
Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да достави
банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања пре уплате аванса, добро
извршење посла у тренутку закључења уговора, односно најкасније до
испостављања прве привремене ситуације, а за отклањање грешака у
гарантном року, понуђач
доставља банкарску гаранцију у тренутку
примопредаје предмета уговора.
Банкарска гаранција мора бити поднета у складу са чл. 13. и 14.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник
РС“ бр. 29/2013).
3.15. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем
понуде
Захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са
припремањем понуде заинтересовано лице може тражити у писаном облику
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком –
захтев
за додатним информацијaмa или појашњењима конкурсне
документације, ЈН број 1.3.2 - извођење радова на изградњи фекалне
канализације у Адранима (наставак радова), путем факса
036-312-061, само у току радне недеље од понедељка до петка у периоду од
07:00 до 14:00 часова или путем поште на адресу Улица Хајдук Вељкова бр.
61. 36000 Краљево или
путем електронске поште на E-mail
Office@direkcijakv.net адресу.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема
захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и на својој Интернет страници.
Комуникација у вези са додатном информацијом и појашњењима врши
се на начин одређен чланом 20.
Тражење додатних информација или појашњења
у вези
са
припремањем понуде телефоном није дозвољено.
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7)

ИЗЈАВА БАНКЕ У ВЕЗИ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

за јавну набавку извођење радова на изградњи фекалне канализације
у Адранима (наставак радова)

Изјављујемо
(За: Дирекцију за планирање и изградњу "Краљево" из Краљева)

Да ћемо понуђачу ________________________________ уколико
у отвореном поступку јавне набавке извођење радова на изградњи фекалне
канализације у Адранима (наставак радова) њему буде одлуком додељен
уговор издати неопозиву, безусловну и плативу на први позив, банкарску
гаранцију за добро извршење посла у висини од 5% од вредности уговора и
иста ће трајати 5 дана дуже од дана примопредаје радова.
Ова изјава се даје у циљу испуњења услова конкурсне
документације за јавну набавку број 1.3.2.

Датум,

Потпис
Печат

_________________________________________________________________
Напомена:
У случају подношења заједничке понуде образац потписује и оверава члан
групе понуђача који је у достављеном споразуму одређен за достављање
средстава обезбеђења
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ПОНУДА

Понуђач:
Понуда бр.
У складу са условима из конкурсне документације спремни смо да изградњу фекалне
канализације у Адранима (наставак радова) у отвореном поступку ЈН број 1.3.2
извршимо под следећим условима:
Укупна цена са свим позицијама (без ПДВ-а) ___________________
Припадајући ПДВ у висини 20%

___________________

Укупна цена са свим позицијама (са ПДВ-ом)

____________________

Рок и начин плаћања

30% аванс, а остатак испостављањем
привремених и окончане ситуације, у
поступку Коначног обрачуна и
примопредаје, у року од 10 дана од
пријема.

Рок извођења

90 календарских дана од дана увођења
у посао

Гарантни рок

2 године од дана примопредаје радова

Рок важења понуде

60 дана од дана отварања понуде

Датум:

Потпис:

Понуђач

П е ч а т:

Подизвођач

Образац понуде се попуњава, оверава печатом и потпистује чиме се
потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени.
- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац понуде
потписује и печатом оверава овлашћени члан групе који за то има писмено
овлашћење осталих чланова групе, које овлашћење се обавезно прилаже
понуди;
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, образац понуде
потписују и оверавају печатом и понуђач и подизвођач.
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13) МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери
МОДЕЛ УГОВОРА
о извођењу радова на изградњи фекалне канализације у Адранима
(наставак радова) број ЈН 1.3.2
ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
ЈП Дирекције за планирање и изградњу „Краљево“, Улица Хајдук
Вељкова бр. 61 (у даљем тексту: Наручилац), ПИБ 101258220, матични
број 17001841, коју заступа директор Ненад Нерић, дипл.инж.грађ, са једне
стране
и
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
са седиштем у ____________, Република Србија, улица ______________бр.__,
матични број:_____________, ПИБ:_____________, текући рачун
___________________(у даљем тексту: Извођач), које заступа
___________________________, са друге стране.
и са понуђачима из групе понуђача:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Извршилац наступа са подизвођачем/подизвођачима:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
На основу прихваћене понуде Извођача број _______, од______ дана
_______2014. године и Одлуке о додели уговора број : _______од
_______2014. године, а након спроведеног отвореног поступка јавне набавке
број 1.3.2 по позиву за подношење понуда објављеног на Порталу јавних
набавки дана ________2014. године уговорне стране закључују овај уговор .
Члан 1.
Наручилац уступа, а извођач радова прихвата обавезу да као
најповољнији понуђач изабран у отвореном поступку јавне набавке број ЈН
1.3.2, изведе радове на изградњи фекалне канализације у Адранима
(наставак радова).
Извођењем радова из става 1. овог члана обухваћени су сви
радови према количини и опису радова, конкурсној документацији наручиоца
и понуди извођача радова.
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Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора
изведе у свему према количини и опису радова, техничким прописима,
нормативима и стандардима који важе за уговорену врсту посла, условима из
конкурсне документације наручиоца, прихваћеној понуди извођача радова и
условима из овог уговора.
Члан 3.
На основу прихваћене понуде извођача радова уговарачи
утврђују да укупна вредност радова са припадајућим порезом на извођењу
радова на изградњи фекалне канализације у Адранима (наставак радова),
износи __________________ динара.
Јединичне цене уговорених радова, квалитет, обим, врста и
структура радова, као и други услови извођења радова утврђени су техничком
документацијом и понудом извођача радова бр._____ од______.2014. године.
Јединичне цене из понуде су фиксне до завршетка уговореног
посла и могу се мењати само услед наступања околности наведених у члану
8. овог уговора.
Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом
завршетку на основу стварно изведених и у грађевинској књизи исказаних
количина радова, у поступку Коначног обрачуна и примопредаје радова, уз
примену фиксних јединичних цена.
У укупну вредност радова из става 1. овог члана урачунати су сви
евентуални порези и доприноси који прате ову инвестицију. Уколико, у току
извођења радова, дође до промене пореских обавеза услед мера прописаних
од стране државних органа, извођач радова има право да за тај износ коригује
уговорену цену, о чему ће се закључити посебан анекс уз овај уговор.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да:
- пре почетка радова извођачу радова покаже локацију на којој
ће бити извођени радови и преда техничку документацију за извођење
радова.
- обезбеди средства за уредно финансирање уговорених радова
и да извршава обавезу плаћања у складу са уговором,
- врши надзор над извођењем радова из овог уговора преко
овлашћених надзорних органа,
- изврши пријем радова по њиховом завршетку.
Члан 5.
Извођач радова се обавезује да:
- у тренутку закључења уговора, односно пре уплате аванса,
достави наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у
висини од 30% од вредности уговора ,
- у тренутку закључења уговора, односно најкасније до
испостављања прве привремене ситуације достави банкарску гаранцију за
добро извршење посла у висини од 5% од вредности уговора са роком
важења пет дана од дана примопредаје предметa уговора.
- у тренутку примопредаје предмета уговора достави банкарску
гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини од 5% од
вредности уговора,
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- поступа по примедбама и захтевима наручиоца по основу извршеног
надзора и да у том циљу у сваком конкретном случају отклони уочене
недостатке и о томе писаним путем обавести инвеститора,
- на градилишту уредно води градилишну документацијуграђевински дневник и грађевинску књигу и да устроји књигу инспекције,
- о свом трошку ангажује овлашћену геодетску организацију,
обележи објекат и континуирано геодетски прати све радове,
- о свом трошку ангажује овлашћеног пројектанта и уради
елаборат (пројекат) привремене саобраћајне сигнализације и регулације
саобраћаја за време трајања радова, као и да прибави одговарајуће
одобрење за исто од надлежног одељења градске управе Града Краљева
- о свом трошку обезбеди градилишне прикључке струје, воде и
др. евентуално потребне инфраструктурне прикључке, као и локацију за
ускладиштење материјала, опреме и механизације.
Члан 6.
Плаћање изведених радова по овом уговору инвеститор ће
вршити 30% авансно, а остатак испостављањем привремених и окончне
ситуације по завршетку посла, у поступку Коначног обрачуна и примопредаје,
у року од 10 дана по пријему ситуације.
Члан 7.
Извођач радова се обавезује да комплетне уговорене радове
изведе у року од 90 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао констатују овлашћени представници
уговорача када наручилац упути посебно обавештење извођачу што се
констатује у грађевинском дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из
овог уговора.
Члан 8.
Извођач радова има право на продужење уговореног рока само у
случају ако је у уговореном року био спречен да изводи радове због
наступања ванредних догађаја који се могу окарактерисати као виша сила или
мере државних органа и који се нису могли предвидети у време закључивања
уговора, али само под условом да су те околности од утицаја на извођење
радова.
У случају из става 1. овог члана рок за извођење радова
продужава се за онолико времена колико су трајале околности због којих
радови нису могли да се изводе, о чему ће се закључити анекс уговора.
Уколико околности из става 1. овог члана наступе по истеку
уговореног рока за извођење радова, извођач нема право на продужење
уговореног рока и других уговорених услова извођења радова.
Члан 9.
Наручилац ће над извођењем радова по овом уговору вршити
стални стручно-технички надзор преко овлашћених надзорних органа
одговарајуће струке и на тај начин контролисати извођење радова, рокове,
употребљен материјал и опрему, квалитет радова и све друге околности у
складу са Законом о планирању и изградњи, конкурсном документацијом и
овим уговором.
Наручилац ће писаним путем обавестити извођача радова о
именовању надзорних органа у року од 5 дана по потписивању уговора.
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Извођач радова ће у року од 5 дана по потписивњу уговора писаним путем
одредити одговорне руководиоце радова и о томе обавестити инвеститора.
Извођач радова је такође дужан да писаним путем обавести
инвеститора о својим подизвођачима у складу са конкурсном документацијом.
Члан 10.
За радове изведене по овом уговору извођач даје гаранцију у
трајању од 2 године, уколико за материјал и опрему нису прописани краћи или
дужи рокови.
Гарантни рок тече од дана примопредаје радова.
Члан 11.
За део цевног материјала, кога према позицији из Количина и опис
радова обезбеђује Наручилац, извођач радова материјал преузима
записнички од председника Месне заједнице. Код примопредаје материјала
обавезно је присуство представника ЈКП “Водовод” Краљево, који својим
потписом потврђује да цеви испуњавају квалитет захтеван стандардима и
прописима.
Записник о преузимању материјала предаје се надзорном органу
пре уградње.
Члан 12.
Извођач радова је обавезан да уговорене радове изведе у
уговореном року.
Ако извођач радова неоправдано закасни са извођењем радова
или неквалитетно изведе радове обавезан је да инвеститору плати уговорну
казну у висини од 1%о (једног промила) од вредности уговорених радова за
сваки дан неоправданог закашњења, с тим да укупна казна може да износи
највише 5% од вредности уговорених радова.
Делимично извршење радова у уговореном року не искључује
обавезу плаћања уговорне казне.
Уговорна казна обрачунава се приликом коначном обрачуна
изведених радова и одбија од окончане ситуације.
Члан 13.
Наручилац може раскинути овај уговор у случају да извођач не
изводи радове у складу са важећим прописима или условима из конкурсне
докуметнације и понуде или ако је запао у доцњу са извођењем радова својом
кривицом.
Члан 14.
Извођач може да раскине овај уговор ако наручилац не извршава
своје уговорне обавезе и ако наступе ванредне околности које извођач радова
није могао да предвиди у време закључења уговора, а од битног утицаја су на
извршење његове обавезе.

25/34

Члан 15.
У случају раскида уговора уговарачи ће сачинити пресек стања
изведених радова, утврдити висину и начин измирења међусобних
финансијских обавеза.
Члан 16.
Саставни део овог уговора су прописи и документација наведени
у члану 2. овог уговора, као и сва друга документација која је сачињена ради
реализације овог уговора и извођења радова.
Члан 17.
Наручилац и извођач ће евентуална спорна питања која настану
из реализације овог уговора решавати споразумно преко својих овлашћених
лица.
Ако до споразума не дође за решење спора уговарачи утврђују
месну надлежност Привредног суда у Краљеву.
Члан 18.
У свему осталом што није уређено овим уговором примењиваће
се Закон о планирању и изградњи, Закон о облигационим односима, Посебне
узансе о грађењу, и остали прописи о плаћању, технички и други прописи који
се односе на уговорену врсту посла.
Члан 19.
Уговор је сачињен у 6 примерака истоветног текста, од којих се по
3 примерка налазе код обе уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА
ДИРЕКТОР

ЗА НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
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