ЈП Дирекција за планирање и изградњу
“Краљево”
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:

1307

Датум:

30.03.2015.

Обрадио/ла: М.Ђ.

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 моста на реци Товарници, на
општинском путу Л1013а,ЈН 1.3.21 по позиву за подношење понуда објављеном на
Порталу јавних набавки од 18.03.2015. године:
Измена конкурсне документације врши се у одељку 5. услови за учешће у
поступку јавне набавке из чл.75. и 76. ЗНЈ и упутство како се докузује испуњеност
тих услова, у тачки 6 – додатни услов, на следећи начин:
- У поглављу 5.тачка 6 – додатни услов : “да располаже неопходним
финансијским и пословним капацитетом “– брише се реч пословним,јер је учињена
техничка грешка уписивањем истог поред финансијског капацитета.
- У додатном услову у којем се тражи да понуђач располаже неопходним
финансијским капацитетом, Наручиоца интересује искључиво пословање у
претходне три обрачунске године (односно, да је понуђач у последње три године
остварио укупан приход од по 20.000.000,00 динара), што се, поред Извештаја о
бонитету за јавну набавку,може доказати и билансом успеха за претходне три
обрачунске године (које су доступне на интернет страници АПР-а)
У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена. Овај прилог је
саставни део Конкурсне документације.

С поштовањем,

КОМИСИЈА

ЈП Дирекција за планирање и изградњу
“Краљево”

36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, мат. бр. 17001841, ПИБ 101258220, т. р. 840-538641-31
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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ ИЗГРАДЊА МОСТА НА РЕЦИ ТОВАРНИЦИ, НА ОПШТИНСКОМ
ПУТУ Л1013а
Број јавне набавке за 2015 годину: ЈН број 1.3.21
Отворени поступак

Рок за достављање понуда: закључно са 17.04.2015. године до 12,00 часова.
Датум отварања понуда: 17.04.2015. године у 13,00 часова.

Краљево, март 2015. године
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3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи захтеве наручиоца у
погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне
набавке.
1.1. Подаци о језику на којем понуда мора бити сачињена
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Страни подносилац понуде
може за доказе из Упутства како се доказује испуњеност услова из чл. 75. Закона и
конкурсне документације, доставити оригинале или фотокопије на матерњем језику,
праћене овереним преводом на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
1.2. Подношење понуде
Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним
набавкама, ("Службени гласник РС" број 124/2012), подзаконским актима, позивом за
подношење понуда и конкурсном документацијом.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној кутији или
коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда са сигурношћу може
закључити да се отвара први пут.
Понуда се подноси у року од 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Позив је објављен
18.03.2015.године.
Рок за подношење понуда је 17.04.2015. године до 12 часова.
Понуде доставити на адресу наручиоца: ЈП Дирекција за планирање и
изградњу "Краљево", 36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, са назнаком:
“Понуда за јавну набавку изградња моста на реци Товарници, на општинском
путу Л1013а, број ЈН 1.3.21 – НЕ ОТВАРАТИ”
На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача, број факса и
телефона.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
3.3 Пријем понуда
Наручилац ће, по пријему понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити,
сматраће се неблаговременом. Све неблаговремене понуде ће неотворене бити
враћене понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.
3.4 Отварање понуда
Јавно отварање понуда обавиће се на напред наведеној адреси наручиоца
дана 17.04.2015. године са почетком у 13 часова.
3.5 Варијанте понуде
Није дозвољено подношење понуде с варијантама.
3.6 Важење понуде
Понуда важи 60 дана од дана отварања.
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 понуда не може
мењати понуду.
3.7 Измене, допуне и опозив понуде
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу ЈП Дирекција
за планирање и изградњу „Краљево“, 36000 Краљево, Ул. Хајдук Вељкова бр. 61, са
назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку изградња моста на реци Товарници, на
општинском путу Л1013а, број ЈН 1.3.21 – не отварати“ или
„Допуна понуде за јавну набавку изградња моста на реци Товарници, на
општинском путу Л1013а, број ЈН 1.3.21 – не отварати“ или
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12. МОДЕЛ УГОВОРА
Модел уговора понуђач је дужан да попуни, потпише и печатом овери
МОДЕЛ УГОВОРА
о изградњи моста на реци Товарници, на општинском путу Л1013а
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 _______2015.
године и Одлуке о додели уговора број : _______од _______2015. године , а након
спроведеног отвореног поступка јавне набавке број 1.3.21 по позиву за подношење
понуда објављеног на Порталу јавних набавки дана 18.03.2015. 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 изведе радове на
изградњи моста на реци Товарници,на општинском путу Л1013а, ЈН 1.3.21.
Извођењем радова из става 1. овог члана обухваћени су сви радови
према предмеру и предрачуну радова, конкурсној документацији инвеститора, понуди
извођача радова и пројектној документацији.
Члан 2.
Извођач радова се обавезује да радове из члана 1. овог уговора изведе
у свему према предмеру и предрачуну радова, техничкој документацији, техничким
прописима, нормативима и стандардима који важе за уговорену врсту посла,
условима из конкурсне документације инвеститора, 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 изградњи моста преко
реке Товарнице на
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