JAVNO PREDUZEĆE ZA KOMUNALNE USLUGE

•KOMUNALAC•
BEČEJ, LOVAČKA 5
________________________________________________________________________________________

Број: ЈН ОП 13/2019
Дана: 24.05.2019.године
На основу члана 63. став 1 Закона о јавним набавкама („Сл гласник РС“ број 124/2012,
14/2015 и 68/2015) Комисија за јавне набавке врши
ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
Летње одржавање путева и улица ЈН ОП 13/2019

1) У конкурсној документацији на страни 11
Након измене гласи:
Доказ: Прилаже се извод из листа непокретности или употребна дозвола за асфалтну
базу или пописна листа са стањем на дан 31.12.2018. године (обележити маркером
тражену опрему), за опрему набављену након тог датума прилажу се рачуни и
отпремнице а за термоконтејнер прихватљив је и стручни налаз.

2) У конкурсној документацији на страни 38
Након измене гласи:

Образац 7.
СПОРАЗУМ
КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ
ОБАВЕЗУЈУ НА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(ЈН ОП 13/2019)
Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке Летње одржавање путева и улица
партија __ ЈН ОП бр.13/2019 .
Групу понуђача чине следећи чланови:
(навести назив првог члана - носиоца посла)
____________________________________________________________________
(навести назив другог удруженог члана )
____________________________________________________________________
(навести назив трећег удруженог члана )
____________________________________________________________________
(навести назив четвртог удруженог члана )
____________________________________________________________________
(навести назив петог удруженог члана )
1. Члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:
Навести назив: ________________________________
Место седишта: ________________________________
Улица и број: ________________________________
Матични број: ________________________________
ПИБ број: ________________________________
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор:
Навести назив: ________________________________
Место седишта: ________________________________
Улица и број:________________________________
Матични број: ________________________________
ПИБ број: ________________________________
Одговорно лице понуђача
овлашћено за закључење уговора: ________________________________
3. Члан групе понуђача:
Навести назив: ________________________________
Место седишта: ________________________________
Улица и број:________________________________
Матични број: ________________________________
ПИБ број: ________________________________
Одговорно лице понуђача :___________________________
4. Члан групе понуђача:
Навести назив: ________________________________
Место седишта: ________________________________
Улица и број:________________________________
Матични број: ________________________________
ПИБ број: ________________________________

Одговорно лице понуђача :___________________________
5. Члан групе понуђача:
Навести назив: ________________________________
Место седишта: ________________________________
Улица и број:________________________________
Матични број: ________________________________
ПИБ број: ________________________________
Одговорно лице понуђача :___________________________
6. Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, споразумно је
одређен за носиоца посла наведене групе понуђача те да ће, у име групе понуђача
потписивати и оверавати све обрасце из Конкурсне документације и понуде, а који се
односе на понуђача.
Група понуђача,
1. Носилац посла
(м.п.)
_________________________
(потпис одг. лица)
(м.п.)

2. Члан групе понуђача,
________________________
(потпис одг. лица)
3. Члан групе понуђача

(м.п.)

________________________
(потпис одг. лица)
4. Члан групе понуђача

(м.п.)

________________________
(потпис одг. лица)
5. Члан групе понуђача

(м.п.)
У _______________,

________________________
(потпис одг. лица)
Дана ___.___. 2019. године.

Овај образац је само модел споразума. Прихватњив је споразум и у другој форми а
који садржи битне елементе.

3) У конкурсној документацији на страни 47 и 51
Након измене гласи:
3. Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра:
____________________________________________________________________
Адреса и седиште члана групе: _________________________________________
Матични број: ___________________________
ПИБ: ___________________________________
Овлашћено лице: _____________________________________________________
Особа за контакт: _________________________
E-mail: ___________________________________
Број телефона: ____________________________
Телефакс: _______________________________
Број рачуна члана групе: _________________________
код _________________________________ банке.
4. Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра:
____________________________________________________________________
Адреса и седиште члана групе: _________________________________________
Матични број: ___________________________
ПИБ: ___________________________________
Овлашћено лице: _____________________________________________________
Особа за контакт: _________________________
E-mail: ___________________________________
Број телефона: ____________________________
Телефакс: _______________________________
Број рачуна члана групе: _________________________
код _________________________________ банке.
5. Пословно име члана групе или скраћени назив из одговарајућег регистра:
____________________________________________________________________
Адреса и седиште члана групе: _________________________________________
Матични број: ___________________________
ПИБ: ___________________________________
Овлашћено лице: _____________________________________________________
Особа за контакт: _________________________
E-mail: ___________________________________
Број телефона: ____________________________
Телефакс: _______________________________
Број рачуна члана групе: _________________________
код _________________________________ банке.
Датум:___.___.2019. Године

Потпис овлашћеног лица 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. Уколико понуђачи
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом
оверити образац понуде.

4) У конкурсној документацији на страни 59
Након измене гласи:
Образац 13.
МОДЕЛ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА
ПАРТИЈА 1
Закључен у Бечеју дана __.__.2019.године између уговорних страна:
1. JAВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ са седиштем у Бечеју ул. Ловачка бр.5,
матични број 08069565, ПИБ 102077315, текући рачун бр. 325-9500700006496-10-06
код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад, кога заступа директор Жељко Плавшић
дипл.машински инжењер (у даљем тексту: Наручилац) и
2._____________________________________________________________
________________ са седиштем у ______________________________, матични
број _______________, ПИБ ________________, текући рачун број
_______________________ отворен код ____________________________ банке, кога
заступа директор ___________________________ (у даљем тексту: Извођач радова),
с друге стране.
Док су чланови групе/подизвођачи
__________________________________________________________
са седиштем
у___________ул._______________________бр.____,Мат.бр.____________
ПИБ_______,кога заступа___________________, као Извођач радова, са друге стране.
Док су чланови групе/подизвођачи
__________________________________________________________
са седиштем
у___________ул._______________________бр.____,Мат.бр.____________
ПИБ_______,кога заступа___________________, као Извођач радова, са друге стране.
Док су чланови групе/подизвођачи
__________________________________________________________
са седиштем
у___________ул._______________________бр.____,Мат.бр.____________
ПИБ_______,кога заступа___________________, као Извођач радова, са друге стране.
Док су чланови групе/подизвођачи
__________________________________________________________
са седиштем
у___________ул._______________________бр.____,Мат.бр.____________
ПИБ_______,кога заступа___________________, као Извођач радова, са друге стране.
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора је извођење радова са набавком материјала за крпљење
ударних рупа на општинским путевима на територији општине Бечеј, а на основу
спроведеног отвореног поступка о додели уговора о јавној набавци бр ЈН ОП 13/2019,
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама (“Сл. гл. РС” бр. 124/2012, 14/2015
и 68/2015), према Одлуци директора ЈП Комуналац Бечеј ЈН ОП бр. 13/2019 од
__.__.2019. године, као и прихваћене понуде Извођача бр. ______ од
__.___.2019.године (која је саставни део овог уговора) и свим условима из конкурсне
документације прихваћеним од стране Извођача у поступку јавне набавке код
Наручиоца, што све чини саставни део понуде Извођача.

Члан 2.
Наручилац се потписивањем овог Уговора обавезује да:
− уведе Извођача у посао и надзире извођење радова,
− даје стручна објашњења за извршење радова са или без захтева Извођача,
− изврши плаћање радова у складу са чланом 5. овог Уговора
Члан 3.
Извођач радова се потписивањем овог Уговора обавезује да:
- предметне радове изведе стручно и квалитетно по важећим техничким прописима,
- нормативима и обавезним стандардима, који важе за уговорену врсту радова, као
и да уграђује материјал који одговара прописаним стандардима, односно који је
снабдевен атестом уколико за тај материјал не постоји стандард (Извођач радова
је обавезан да достави атест произвођача о уграђеном материјалу), радове изведе
на основу описа радова из прихваћене понуде број ______ од __.___.2019.године,
- спроведе мере техничке заштите на градилишту, ради обезбеђења радова, опреме,
радника, пролазника и саобраћаја,
- строго се придржава мера заштите на раду и противпожарне заштите,
- именује одговорног извођача радова за предметне радове,
- води грађевинску књигу и грађевински дневник у два примерка.
Члан 4.
Предмет уговора је извођење радова са набавком материјала за крпљење ударних
рупа на општинским путевима на територији општине Бечеј, наведене у техничкој
спецификацији конкурсне документације са јединичним ценама наведеним у понуди
Извођача радова бр.____________ од _____________, с тим да укупна вредност
закљученог уговора не може прећи износ из Одлуке о покретању поступка јавне
набавке, односно износ од 16.666.667,00 динара без ПДВ-а
(словима: шеснаестмилионашестошездесетшестхиљадашестошездесетседам).
Обрачун радова ће се вршити периодично, а укупна вредност набавке из члана 1. овог
Уговора ће се утврдити на основу стварно изведених количина и јединичних цена из
усвојене понуде.
У вредност радова из члана 1.овог уговора није урачунат ПДВ.
Трошкове ПДВ-а сноси Наручилац.
Укупна вредност са ПДВ-ом износи 20.000.000,00 динара (словима: двадесетмилиона).
Члан 5.
Наручилац се обавезује да вредност стварно изведених радова из чл.1 овог Уговора
исплати
Извођачу
на
рачун
број:
__________________________
код
____________________________банке на следећи начин:
- према месечним истављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији на
основу стварно изведених радова, у року од 45 дана од дана истављања истих, а у
складу са динамиком прилива буџетских средстава на рачун Наручиоца, уз претходну
оверу надзора количина и цена кроз листове грађевинске књиге и грађевинског
дневника.
Јединичне цене из понуде бр. ______ од ___.___.2019. године су фиксне и
непроменљиве до завршетка извођења укупно уговорених радова.
Средства за реализацију овог уговора обезбеђена су Финансијским планом за 2019.
годину.
Члан 6.

Почетак извођења радова је ____ (словима ______________) дана од дана издавања
првог налога Наручиоца.
Радови се изводе сукцесивно по налогу Наручиоца.
Почетак радова ће бити налог Наручиоца.
Уговорне стране сагласно утврђују да период пружања услуга траје максимално до
утрошка средстава предвиђених овим Уговором а не дуже од годину дана.
Члан 7.
Гарантни рок за квалитет изведених радова износи две године од дана истека Уговора.
Члан 8.
Евентуалне примедбе Извођач је дужан да отклони одмах, а најкасније у року од два
дана од дана њиховог настанка.
Извођач има право на продужење рока за извршење радова у случају више силе и то
само онолико дана колико су трајале сметње проузроковане дејством више силе.
Наступање сметњи због више силе и неотклоњивих сметњи констатоваће се у
грађевинском дневнику.
Продужење рока радова се захтева писменим путем.
Члан 9.
Изабрани понуђач је дужан на дан потписивања уговора достави средство
финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење
– писмо, са назначеним износом од 10% од процењене вредности јавне набавке (без
ПДВ-а).Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је
издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу–писму.
Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење
уговорних обавезе понуђача која су предмет обезбеђења.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором
Уколико понуђач не достави тражено средство у наведеном року, сматра се да
уговор није ни закључен.
Члан 10.
У случају кашњења у извршењу Уговора због околности које нису обухваћене у члану
8 овог Уговора, Наручилац задржава право обрачуна пенала за сваки дан кашњења у
висини од 2‰ дневно од укупно уговорене вредности радова али највише у висини
од 5% од укупне вредности радова.
Наплата пенала ће се извршити, уз оверу надзора, без претходног пристанка
Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Члан 11.
Извођач се обавезује да на писмени захтев Наручиоца изведе вишкове, накнадне и
непредвиђене радове.
Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка
јавне набавке повећати обим предмета набавке у складу са чланом 115. став 1. ЗЈН, с
тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности
првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може
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Члан 12.
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
- уколико Извођач не отпочне са извођењем радова у уговореном року или уколико
на време не отклони уочене недостатке које му је наложио надзорни орган
Наручиоца.
- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту
посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није
поступио по примедбама надзора
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни
и са отказним роком од 8 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ
за раскид уговора.
Члан 13.
На све што овим уговором није посебно уређено примењују се одредбе Закона о
облигационим односима, Закона о јавним путевима и Закона о планирању и изградњи,
као и других важећих прописа Републике Србије.
Члан 14.
У случају спора учесници ће настојати да спорна питања реше споразумно, а у
супротном је надлежан Привредни суд у Новом Саду.
Члан 15.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна
задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.
НАРУЧИЛАЦ
ЈП Комуналац Бечеј
____________________________
Директор Жељко Плавшић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
__________________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен
са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци
ове садржине, након што му је уговор додељен, наручилац ће то сматрати доказом
негативне референце.

