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     На основу члана  63.става 1. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ бр.
68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова у отвореном поступку,
именована Решењем о образовању комисије (2560/2 од 10.06.2016.године), сачинила је:

                                                     ИЗМЕНУ 
                                  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 за ЈН број 1.3.1 –  Унапређење светлосне сигнализације на раскрсници улице Војводе 
Путника и Милоша Великог и раскрсници улица Војводе Путника, Пљакина и Београдска

               На страни 26/36 конкурсне документације,мења се члан 6. Модела уговора и 
гласи:

       Члан 6.

Добављач се обавезује да:
-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 Наручиоца,
-на градилишту уредно води градилишну документацију - грађевински
 дневник и грађевинску књигу,

           -уколико је потребно обезбеди техничко регулисање саобраћаја не делу уличне 
мреже на ком се изводе радови према Правилнику о саобраћајној сигнализацији и 
Правилнику о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова.

 

         
         
            Ова измена  је саставни део конкурсне документације. 

 С поштовањем 

                                                                                                КОМИСИЈА
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Члан 7.

Плаћање  ће  се  вршити  на  основу  испостављених  привремених  и  окончане
ситуације по завршетку посла, у поступку Коначног обрачуна и примопредаје,  а у року од
15 дана по пријему ситуације.

Ситуација се оверава и плаћа уколико нема примедби на изведене радове,  а  у
противном неспорни део ситуације се исплаћује, а спорни расправља између уговарача у
року од 15 дана по пријему ситуације код наручиоца.

Члан 8.

 Добављач  се  обавезује  да  комплетне  уговорене  радове  изведе  у  року  од  60
календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.
  Датум  увођења  у  посао  констатују  овлашћени  представници  уговорача  када
наручилац  упути  посебно  обавештење  добављачу што  се  констатује  у  грађевинском
дневнику и од тога дана рачунају се сви рокови из овог уговора.

Члан 9.

Добављач 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,  добављач  нема  право  на  продужење  уговореног  рока  и  других
уговорених услова извођења радова.
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