РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД КРАЉЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Број: 404-40/20-VII
Дана: 07.09.2020. године
Трг Јована Сарића 1.
Краљево

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

НАРУЧИЛАЦ: ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Број јавне набавке: 404-40/20-VII
Предмет јавне набавке: Набавка радова на реализацији пројекта ,,Унапређење енергетске
ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“ за потребе Дома ученика
средњих школа Краљево
Врста поступка: Отворени поступак
Датум објављивања: Објављено на Порталу јавних набавки дана 13.08.2020. године
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) у
отвореном поступку јавне набавке, радова на реализацији пројекта ,,Унапређење енергетске
ефикасности зграде Дома ученика средњих школа Краљево“, комисија за јавну набавку након
уочених недостатака и постављеног питања потенцијалног понуђача, донела је Одлуку да се
МЕЊА део конкурсне документације и то страна 25 у ПРИЛОГУ 6. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕнаставак и страна 27 у ПРИЛОГУ 6. – МОДЕЛ УГОВОРА. Ова измена и допуна конкурсне
документације врши се ради потпуног усклађивања конкурсне документације, уз истовремено
МЕЊАЊЕ у објављеној Конкурсној документацији стране 25. страном 25А и стране 27.
страном 27А а све остало остаје исто
Истовремено Наручилац ОБАВЕШТАВА сва заинтересована лица-потенцијалне понуђаче да се рок
за подношење понуда ПРОДУЖАВА, сагласно члану 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), тако да крајњи рок за поднешење понуда остаје исти,
закључно до 15.09.2020. године до 1030 часова. Отварање понуда је истог дана 15.09.2020.
године у 1130 часова
1)
Ова измена и допуна конкурсне документације саставни је део основне Конкурсне
документације јавне набавке број ЈН 404-40/20-VII објављене на Порталу јавних набавки дана
13.08.2020. године.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ-наставак
Јавна набавка радова у отвореном поступку, ЈН број 404-40/20-VII набавка радова на
реализацији пројекта ,,Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома ученика средњих школа
Краљево“, за потребе Градске управе града Краљева као Наручиоца
Понуда број:
У складу са условима из Позива и Конкурсне документације ЈН број 404-40/20-VII спремни смо
да набавку радова на реализацији пројекта ,,Унапређење енергетске ефикасности зграде Дома
ученика средњих школа Краљево“, за потребе Градске управе града Краљева као Наручиоца,
реализујемо на следећи начин:
Укупна цена са свим трошковима без ПДВ-а

___________________ динара

Укупан износ ПДВ-а

___________________ динара

Укупна цена са свим трошковима са ПДВ-ом

___________________ динара

Рок извођења радова (максимум 60 календарских _____________ календарских дана од дана
дана од дана увођења у посао)
увођења у посао
Рок и услови плаћања (не сме бити краћи од 8. дана _________
дана
по
испостављеној
од дана достављене фактуре-рачуна)
привременој и окончаној ситуацији
Рок важења понуде (минимум 60 дана)

__________ дана

Гаранција (не краћа од 2 године)

__________ година

Датум

Овлашћено лице понуђача
М. П.

_______________

___________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
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средстава финансијског обезбеђења, административни трошкови и слично) које Извођач
радова има у вези извођења радова, које су предмет јавне набавке.
Члан 4.
Уговорне стране сагласно уговарају да се плаћање уговорене цене радова из члана 3. овог
уговора изврши на следећи начин:
- по испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињеној на основу оверених
грађевинских књига изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде број _______ од
______.2020. године, потписаним од стране одговорног Извођача радова, стручног надзора и
инвеститора-Наручиоца
Наручилац се обавезује да изврши плаћање по испостављеним неспорним, исправним
потписаним и овереним привременим и окончаној ситуацијом уплатом на текући рачун Извођача
радова број _______________________ код _________________________ банке, у року од ____
(словима:__________) дана од дана пријема оверене ситуације.
Коначна вредност изведених радова утврђује се по њиховом завршетку на основу стварно
изведених и у грађевинској књизи исказаних количина радова уз примену фиксних јединичних
цена.
У укупну вредност радова из члана 3. овог уговора 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.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену окончану ситуацију, дужан је да
исплати неспорни део ситуације.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске
књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља
стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном
се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Члан 5.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове дефинисане Предмером радова, изради у
свему према условима из конкурсне документације, важећим законским и техничким прописима,
нормативима и стандардима за ову врсту послова.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове из овог Уговора обавља у свему на основу
Предмера радова, професионално и стручно, ангажовањем квалификованог особља и у складу са
роковима дефинисаним у понуди.
Рок за завршетак радова
Члан 6.
Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ (________)
календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану,
који је саставни део Уговора.
Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је
увођење у посао извршено када је Наручилац радова обавестио Извођача радова о датуму увођења
у посао, предао му неопходну документацију и несметан прилаз градилишту.
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за њихову примопредају, а што се
констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има
право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује
одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.
27А/72

