ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Назив наручиоца:

Управа за заједничке послове републичких органа

Адреса наручиоца:

Београд, Немањина 22-26

Интернет страница
наручиоца:

www.uzzpro.gov.rs

Врста наручиоца:

Органи државне управе

Врста поступка
јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности – јавна набавка број 229/2017

Врста предмета:

Радови

Опис предмета
набавке, назив и
ознака из општег
речника набавке:

Предмет јавне набавке je извођење радова на реконструкцији пословних зграда на
Економији Смедерево
Назив и ознака из општег речника: 45000000-7 Грађевински радови

Измена конкурсне
документације:

-На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.
124/2012, 14/2015 и 68/2015), због техничке грешке врши се измена конкурсне
документације која се односи на место извођења радова који су предмет јавне
набавке и то:
- стране 3, 35, 36, и 37 од 42 конкурсне документације.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Измењене стране конкурсне документације се налазе у прилогу.
Измена конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки и на
интернет страници наручиоца.

Лице за контакт:

Мила Сашић, телeфон 011/2658-875
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ПОДАЦИ
О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке je извођење радова на реконструкцији
пословних зграда на Економији Смедерево.
Назив и ознака из општег речника: Назив и ознака из општег речника:
IA13-5 Реконструкција
Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

Напомена:

1.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-26, ПИБ
102199617, матични број 07001401, коју заступа Дејан Јонић,
директор (у даљем тексту: Наручилац) и

2.

______________________________________________________ са
седиштем у ______________, улица ________________________,
ПИБ __________________, матични број ________________
кога
заступа
_________________________________________________,
директор (у даљем тексту: Извођач радова)

Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду,
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности број
229/2017, чији је предмет извођење радова на реконструкцији пословних зграда на
Економији Смедерево;
- да је Извођач радова доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће
преузето из понуде), која се налази у прилогу и саставни је део Уговора;
- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац),
доделио Извођачу радова Уговор о извођењу радова на реконструкцији пословних
зграда на Економији Смедерево;
- да ће Извођач радова извршење уговорених обавеза по овом уговору
делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.
Предмет Уговора је извођење радова на реконструкцији пословних зграда на
Економији Смедерево и то:
(спецификација ће бити преузета из понуде)
Члан 2.
Укупна уговорена цена износи (попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а.
Цена je фиксна, изражена у динарима, без ПДВ-а и не може се мењати у току
трајањa уговора
Јединичном ценом потребно је обухватити набавку,транспорт, испоруку и
уградњу са употребом целокупног материјала за извршење конкретне позиције, неопходне
пратеће активности, употребу свих потребних алата, машина, одвоз шута са градилишта на
градску депонију, редовно чишћење градилишта, завршно чишћење локлације, као и све друге
зависне трошкове који се односе на извођење радова.
Члан 3.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА СА АВАНСОМ

Наручилац обезбеђује аванс у висини од 50% од укупно уговорене цене.
Плаћање остатка уговорене цене ће се извршити у року од 30 дана, од дана
достављања привремене односно окончане ситуације, оверене од стране надзорног органа
Наручиоца. Уз окончану ситуацију се достављају оверени грађевински дневник, грађевинске
књиге, записник о извршеној примопредаји радова.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи
број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
Наручилац неће платити ниједан износ пре него што прими захтевано средство
финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА БЕЗ АВАНСА

Извођач радова који је доставио изјаву на свом меморандуму и тиме доказао да
не захтева авансно плаћање, није дужан да доставља средство финансијског обезбеђења који се
односе на авансно плаћање.
Извођачу радова који није захтевао авансно плаћање, плаћање ће се извршити у
року од 30 дана, од дана испостављања привремене односно окончане ситуације оверене од
стране надзорног органа Наручиоца. Уз окончану ситуацију се достављају оверени
грађевински дневник, грађевинске књиге, записник о извршеној примопредаји радова.
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да садржи
број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.
Извођач радова је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу:
- Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 10% од укупно
уговорене цене, без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и
регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“
бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о
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ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени
гласник РС“ бр. 56/201, 180/2015 и 76/2016), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од
истека рока за испуњење уговорних обавеза.
- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене цене
без ПДВ-а, без сагласности Извођача радова може поднети на наплату у случају неизвршења
уговорних обавеза по закљученом Уговору;
- Потврду о регистрацији менице,
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Извођача радова оверен печатом банке са датумом овере (овера не
старија од 30 дана, од дана закључења Уговора).
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа.
У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје
на снази.
Члан 5.
Извођач радова дужан је да у року од осам дана од закључења уговора
достави Наручиоцу:
-Попуњену сопствену меницу за повраћај авансног плаћања у висини од 50% од
укупно уговорене цене са ПДВ-ом потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за
заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист
СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о
ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени
гласник РС“ бр. 56/2011).
- Менично овлашћење да се меница у висини од 50% од уговорене цене са ПДВом, без сагласности Извођача радова може поднети на наплату, која траје најмање колико и рок
за испуњење уговорних обавеза
- Потврду о регистрацији менице.
- Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде
депоновани потпис и печат Извођача радова, оверен печатом банке са датумом овере не
старијим од 30 дана од дана отварања понуда.
Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити
идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за
заступање, менично овлашћење остаје на снази.
Наручилац неће уплатити ниједан износ пре него што прими попуњену
сопствену меницу за повраћај авансног плаћања.
РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТВА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају
неиспуњења уговорних обавеза од стране Извођача радова, а у складу са одредбама овог
уговора.
МЕСТО И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 7.
Место извођење радова на реконструкцији пословних зграда на Економији
Смедерево, у улици Тимочка број 2 у Смедереву.Радови се на захтев наручиоца могу
изводити и ван радног времена, викендом и празником без права на увећање уговорене цене.
Због специфичности објекта радови могу бити прекидани са или без најаве. Време
обуставе радова не улази у рок извођења радова и понуђач нема права на додатну

