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Отворени поступка јавна набавке број 152/2019
Радови
Предмет јавне набавке је извођење радова на модернизацији
лифтовског постројења у објекту Булевар краља Александра
број 84 - дуплекс.
Назив и ознака из општег речника: 45313100-5 Радови на уградњи
лифтова.
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама
("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
врши се измена конкурсне документације у поглављу V
„УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО СА САЧИНЕ ПОНУДУ“
у Тачки 12. Полиса осигурања, на страни 27 од 68 и у Моделу
уговора у члану 20. Полиса осигурања на страни 64 од 68.
Измењене стране 27 од 68 и 64 од 68 конкурсне документације
биће објављене на Порталу јавних набавки и на интернет
страници наручиоца.
Потребно је да Понуђачи припреме понуду у складу са изменом
конкурсне документације.
У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Мила Сашић, телeфон 011/2658-875

Страна 27 од 68
Свака достављена привремена, односно окончана ситуација мора да
садржи број и датум закљученог Уговора о извођењу радова.
Плаћање ће се вршити у складу са Правилником о начину и поступку
регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и
садржају Централног регистра фактура (Службени гласник РС број 7/2018, 59/2018 и
8/2019).
12. Полиса осигурања
Понуђач је дужан да у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09—исправка, 64/10 – УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/12-УС,
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о условима осигурања од професионалне
одговорности („Сл. гласник РС“ број 40/2015) у понуди достави важећу Полису
осигурања од професионалне одговорности.
Понуђач је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све време
важења закљученог уговора.
13. Средства финансијског обезбеђења
14. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде
Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за
озбиљност понуде у висини од 2% од вредности понуде, без ПДВ-а.
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје
рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу
понуде) и мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.
Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико
понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју
понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор или не достави
средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом Наручиоца.
15. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске
гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера
Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке
за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у висини од 10% од укупно
уговорене цене без ПДВ-а, која ће трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности
уговора, обавезујућег карактера за банку.
Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати
наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као
ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу
обавезу за банку, као гаранта.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива
на први позив, без приговора.
16. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења
уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал банкарску
гаранцију за добро извршење посла и то у висини од 10% од укупне уговорене цене, без
ПДВ-а која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора.
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива
на први позив, без приговора.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ОП 152/2019
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Страна 64 од 68
ГАРАНЦИЈА
Члан 18.
Гаранција на изведене радове, уграђени материјал, делове, подсклопове,
склопове и опрему ( биће преузето из понуде).
Гарантни рок не може бити краћи од две године.
Гарантни рок тече од записничког пријема изведених радова.
Извођач радова је дужан да гарантује могућност сервисирања опреме,
односно постојање резервних делова на тржишту 10 година по окончању гарантног рока
за ивршење радова.
Понуђач је дужан да врши редовно месечно одржавање у гарантном року
са пратећим сервисним материјалом.
БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА

Члан 19.
Извођач радова дужан је да у року од три дана од закључења уговора
достави имена ангажованих извршилаца посла који ће изводити предметне радове, као и
податке о возилима која ће користити, ради безбедносне провере од стране надлежне
службе МУП-а Републике Србије.
ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Члан 20.
Извођач радова је у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.
гласник РС“ бр. 72/09, 81/09—исправка, 64/10 – УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/12-УС,
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и Правилником о условима осигурања од професионалне
одговорности („Сл. гласник РС“ број 40/2015) у понуди доставио важећу Полису
осигурања од професионалне одговорности.
Извођач радова је дужан да обезбеди важећу полису осигурања за све
време важења уговора.
НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Члан 21.
Наручилац и извођач радова ће записнички констатовати обим и квалитет
изведених радова, уграђеног материјала и опреме.
У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и обиму
изведених радова, уграђеног материјала и опреме, понуђач мора исте отклонити
најкасније у року од седам дана, од дана сачињавања записника о рекламацији, у
супротном Наручилац задржава право да раскине уговор.
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза
овлашћено је да приликом записничке примопредаје предмета уговора прими средство
финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у складу са
одредбама уговора. Лице одговорно за праћење реализације уговора је Зоран М.
Живановић, контакт телефон: 064/8167-025.
Лице одговорно за праћење реализације Уговора дужно је да води
евиденцију о износу утрошених средстава за неспецифициране услуге и при истеку
Уговора приложи Извештај уз плаћање последње фактуре по Уговору.
Управа за заједничке послове републичких органа
Београд, Немањина 22-26, ОП 152/2019
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