ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови СадБулевар Михајла Пупина 22
ред. бр. ЈНОП 1.3.4/2017-партије

Наручилац:
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за јавну набавку:
Број: ................................. 19/7-9-2017
Датум:.................... 12.06.2017.године
Нови Сад

Број:................................ 19/7-16-2017
Датум: ......................28.07.2017.године

I ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНE ДОКУМЕНТАЦИЈE
радова - Конзерваторско рестаураторски радови на обнови фасада у
Петроварадину, IV фаза -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-по партијама
од 1 до 5, за све партије:
Партија 1 – Лисинског 1 , Партија 2 – Штросмајерова 1 ,
Партија 3 -Штросмајерова 3, Партија 4 – Проте Михалџића 14 ,
Партија 5 - Београдсака 23-25,
-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-по партијама, редни број ЈНОП 1.3.4/2017
БРОЈ КД: 19/7-10-2017 од 30.06.2017.године
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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и
68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 86/2015), а у
вези са Одлуком о покретању поступка број 19/7-3-2017 од 12.06.2017.године (ЈНОП 1.3.4/2017),
-Комисија за јавну набавку образована Решењем директора ЗАВОДА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 22. број 19/7-8-2017 од
12.06.2017.године
припремила је

I ИЗМЕНУ
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку за јавну набавку радова – Конзерваторско рестаураторски радови
на обнови фасада у Петроварадину, IV фаза
-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-по партијама од 1 до 5, за све партије:
Партија 1 – Лисинског 1 , Партија 2 – Штросмајерова 1 ,Партија 3 -Штросмајерова 3, Партија
4 – Проте Михалџића 14 , Партија 5 - Београдсака 23-25
редни број ЈНОП 1.3.4/2017
ПРЕДМЕТ: Информација о измени конкурсне документацији за јавну набавку Конзерваторско
рестаураторски радови на обнови фасада у Петроварадину, IV фаза
Извршити измену конкурсне документације. Набавка објављена Портала јавних набавки
http://portal.ujn.gov.rs/ и на интернет адреси Наручиоца www.zzskgns.rs линк ЈАВНЕ НАБАВКЕ од
01.07.2017.године.

1. У делу Конкурсне документације на 52/225,
стоји
3)4) рок извршења:

Рок завршетка радова је предвиђен за све партије, понуђачи ће дати рокове који ће се
бодовати. Понуђач који не понуди други рок смареће се да је прихватио понуђени рок. Сви рокови
морају дати рок извршења у радним данима ради бодованја, понуђач који не да понуду у
календарским данима рачунаће му се рок који је понуђен од стране Наручиоца.
за Партију 1 ………….60 календарских дана, од дана увођења у посао
за Партију 2 ………….60 календарских дана, од дана увођења у посао
за Партију 3 ………….60 календарских дана, од дана увођења у посао
за Партију 4 ………….60 календарских дана, од дана увођења у посао
за Партију 5 ………….90 календарских дана, од дана увођења у посао

2 / 15

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови СадБулевар Михајла Пупина 22
ред. бр. ЈНОП 1.3.4/2017-партије

врши се измена и треба да стоји
3)4) рок извршења:
Минимални рок завршетка радова је предвиђен за све партије, понуђачи ће дати рокове
који ће се бодовати. Сви понуђачи морају дати рок извршења у радним данима, ради бодовања,
понуђач који не да понуду у радним данима понуда ће се одбити ради битних недостатака као
неприхватљива јер је овај елемент саставни део уговора.
за Партију 1 ………….90 радних дана, од дана увођења у посао
за Партију 2 ………….90 радних дана, од дана увођења у посао
за Партију 3 ………….90 радних дана, од дана увођења у посао
за Партију 4 ………….90 радних дана, од дана увођења у посао
за Партију 5 ………….120 радних дана, од дана увођења у посао
Радови се морају завршити најкасније до 31.03.2018. године

Ова измена важи за све партије
2. У делу Конкурсне документације на 195/225,
стоји
9) захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:
9)1) Начин плаћања за све партије: вирмански, на рачун понуђача, може се тражити
максимално 30% аванса.

врши се измена и треба да стоји
9) захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и
евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде:
9)1) Начин плаћања за све партије: вирмански, на рачун понуђача, може се тражити
максимално 70% аванса.

Ова измена важи за све партије
3. У делу Конкурсне документације на 196/225,
стоји
12)1) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку
јавне набавке за партије:
б) средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе (предаје се
закључења уговора) за партије:

у моменту

Партија 2 – Штросмајерова 1
в) средство обезбеђења гаранцију за авансно плаћање (предаје се
закључења уговора) за партије:

у моменту

Партија 2 – Штросмајерова 1
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врши се измена

-бришe се
б) средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе (предаје се у моменту закључења
уговора) за партије:
Партија 2 – Штросмајерова 1
в) средство обезбеђења гаранцију за авансно плаћање (предаје се у моменту закључења
уговора) за партије:
Партија 2 – Штросмајерова 1

4. У делу Конкурсне документације на 198/225,
стоји
12)1) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку
јавне набавке за партије:

г) средство обезбеђења за добро извршење посала (предаје се у моменту закључења
уговора) за партије
Партија 1 – Лисинског 1 , Партија 3 -Штросмајерова 3, Партија 4 – Проте Михалџића 14 ,
Партија 5 - Београдсака 23-25
- банкарска гаранција за извршење уговорне обавезе, која ће бити са клаузулом неопозива,
безусловна, «наплатива на први позив» и без права на приговор, на износ од 5% од
уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за
извршење посла
д) средство обезбеђења за авансно плаћање (предаје се у моменту закључења уговора)
за партије
Партија 1 – Лисинског 1 , Партија 3 -Штросмајерова 3, Партија 4 – Проте Михалџића 14 ,
Партија 5 - Београдсака 23-25
- банкарска гаранција за авансно плаћање, која ће бити са клаузулом неопозива, безусловна,
«наплатива на први позив» и без права на приговор, на износ од ..............%уписује понуђач
од уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог
за извршење посла

врши се измена и треба да стоји
12)1) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку
јавне набавке за партије:
г) средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе (предаје се
закључења уговора) за партије

у моменту

Партија 1 – Лисинског 1 , Партија 2 – Штросмајерова 1 ,Партија 3 -Штросмајерова 3, Партија
4 – Проте Михалџића 14 , Партија 5 - Београдсака 23-25
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- банкарска гаранција за извршење уговорне обавезе, која ће бити са клаузулом неопозива,
безусловна, «наплатива на први позив» и без права на приговор, на износ од 5% од
уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за
извршење посла
д) средство обезбеђења за авансно плаћање (предаје се у моменту закључења уговора)
за партије
Партија 1 – Лисинског 1 , Партија 2 – Штросмајерова 1 ,Партија 3 -Штросмајерова 3, Партија
4 – Проте Михалџића 14 , Партија 5 - Београдсака 23-25
- банкарска гаранција за авансно плаћање, која ће бити са клаузулом неопозива, безусловна,
уписује понуђач
«наплатива на први позив» и без права на приговор, на износ од ..............%
од
уговорене вредности без ПДВ-а и са роком важности који је 30 дана дужи од рока датог за
извршење посла

5. У делу Конкурсне документације на 202/225,
стоји
4 Рок извршења (РИ)
4

Рок извршења (РИ) не може се понудити мање од
50 календарских дана од дана увођења у посао

10 пондера

Рок извршења понуда се бодује по формули:
Напомена: Рок извршења се мора дати у календарским данима

врши се измена и треба да стоји
4

Рок извршења (РИ) не може се понудити мање од
90 радних дана од дана увођења у посао,

10 пондера

Рок извршења понуда се бодује по формули:
Напомена: Рок извршења се мора дати у радним данима

- дане који ће се рачунати као радни дани утврди ће надзор у грађевинском дневнику, и сви
ти дани биће рачунати као радни.

Ова измена важи за све партије
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6. У делу Конкурсне документације на 210,211/225,
стоји
10.4 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА за извршење уговорне обавезе

10.4 ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА за авансно плаћање

врши се измена
-бришу се оба обрасца и не треба да се доставе

7. У делу Конкурсне документације на 70/225,
стоји у
4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
У осмом реду
Рок извршења
(мора се дати у календарским данима)

врши се измена и треба да стоји

4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
У осмом реду
Рок извршења
(мора се дати у радним данима)

-КОМИСИЈА ЈЕ ФОРМИРАЛА НОВИ ОБРАЗАЦ КОЈИ ЈЕ ПОТРЕБНО ИСПУНИТИ,
-ОБРАЗАЦ 4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА У
КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ НЕ ВАЖЕЋИ ЈЕ
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4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
радова
– Конзерваторско рестаураторски радови на
обнови фасада у Петроварадину, IV фаза -ОТВОРЕНИ
ПОСТУПАК-по партијама
од 1 до 5 - за ПАРТИЈУ
попуњава понуђач
............

Предмет:

Укупна цена без ПДВ-а:
Укупно ПДВ:
Укупна цена са ПДВ-ом:
Начин и услови плаћања
Гарантни рок
(мора се дати у годинама)

Постгарантни рок
(мора се дати у годинама)

Рок извршења
(мора се дати у радним данима)

Референтни уговор

а) достављено

б) није достављено

Сртства финансијског обезбеђења
(заокружити под а) или под б) )

а) достављено

б) није достављено

Пословни капацитет
(заокружити под а) или под б) )

а) достављено

б) није достављено

Кадровски капацитет
(заокружити под а) или под б) )

а) достављено

б) није достављено

(заокружити под а) или под б) )

Обрасци за обрачун услуга –
(заокружити под

а) прихвата

б) не прихвата

а) да

б) не

а) или под

Понуђач је уписан у регистар понуђача
(заокружити под а) или под б) )

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Понуђачи су обавезни да доставе измењен образац: 4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА , јер образац 4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА у
конкурсној документацији не важећи је
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8. У делу Конкурсне документације на 185/225,
стоји
Члан 2.
Добављач ће Наручиоцу извести радове из члана 1. овог уговора према карактеристикама
које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди.
попуњава Понуђач
Добављач се обавезује да ће у року од ................................*
од дана увођења у посао
извести радове према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној
Понуди.
У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Добављач је дужан да плати Наручиоцу
на име уговорне казне 0,2% уговорене вредности за сваки дан кашњења односно прекорачења
уговореног рока испоруке.
Изузетно рок из става 1. овог члана продужава се на захтев Добављача:
- у случају прекида радова који траје дуже од 3 дана, а није изазавна кривицом Добављача;
- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) као и другим догађајима са
карактером „више силе“.
Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за продужење рока.
Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми Наручиоцу.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум.
Извођење радова се врши у оквиру рока на који је уговор закључен

врши се измена и треба да стоји
Члан 2.
Добављач ће Наручиоцу извести радове из члана 1. овог уговора према карактеристикама
које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди.
попуњава Понуђач
Добављач се обавезује да ће у року од ................................*
од дана увођења у посао
извести радове према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној
Понуди.
У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Добављач је дужан да плати Наручиоцу
на име уговорне казне 0,2% уговорене вредности за сваки дан кашњења односно прекорачења
уговореног рока испоруке.
Изузетно рок из става 1. овог члана продужава се на захтев Добављача:
- у случају прекида радова који траје дуже од 3 дана, а није изазавна кривицом Добављача;
- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) као и другим догађајима са
карактером „више силе“.
Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за продужење рока.
Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми Наручиоцу.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум.
Извођење радова се врши у оквиру рока на који је уговор закључен
Радови се морају завршити најкасније до 31.03.2018. године

Комисија је извршила измену Модела уговора, сви понуђачи су обавезни да доставе
измењен Модел уговора, Модел уговора из конкурсне документације је неважећи.
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7) МОДЕЛ УГОВОРА за ПАРТИЈУ ............

попуњава понуђач

Н а п о м е н а : Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину уговора који
ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци. Наручилац ће уговор о јавној
набавци доставити доказ понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење
захтева за заштиту права.
Понуђач којем јеуговор додељен дужан је да у року од 8 дана од дана пријема уговора исти потпише, овери и врати
Наручиоцу.
Модел уговора понуђач попуњава * осенчене делове, оверава и додоставља уз понуду.

УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ радова – Конзерваторско рестаураторски радови на обнови фасада у
Петроварадину, IV фаза -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-по партијама од 1 до 5, редни број ЈНОП
1.3.4/2017
за партију .......................................................................................

- за ПАРТИЈУ број ............
закључен дана *____________ 2017.године
Саду, између:

уписати пун назив партије, попуњава понуђач

попуњава понуђач

(*попуњава Наручилац приликом закључења уговора)

, у Новом

1.
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА 21000 НОВИ
САД, БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 22 , (у даљем тексту: Наручилац), који заступа директор мр
Синиша Јокић, директор,
и
2. ________________________________________________________________
(понуђач уписује пуно или скраћено пословно име из АПР)

из _____________________________, ул. ___________________________ бр.____,
ПИБ: __________________, матични број: ______________________ (у даљем тексту:
Добављач), кога заступа _________________________________________________.
(навести функцију и име и презиме)

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групе понуђача коју чине:
2.1_____________________________________________________ из _____________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____, и
2.2_____________________________________________________ из _____________,
(навести пословно име из извода АПР)
ул. ____________________________________________________ бр____,
(у даљем тексту:Добављач), а коју заступа ____________________________________.
(навести име и презиме)
На основу Споразума о извршењу јавне набавке број:__________________ од _____________ 2017.године који је
саставни део овог уговора споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача
буде__________________________________
директор
________________________________
(навести име и презиме)
(навести скраћено пословно име из АПР)
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је овлашћен да предузима све потребне правне
радње у поступку предметне јавне набавке.

Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно Наручиоцу за извршење преузетих
обавеза.
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Подаци о наручиоцу:

Подаци о добављачу - носиоцу посла: *

ПИБ:

100713383

ПИБ:

Матични број:

08157863

Матични број:

Број рачуна:

840-520664-30
840-520668-18

Назив банке и
број рачуна:

Телефон:

021/557507

Телефон:

Факс:

021456166

Факс:

Е-mail:

zzskgnss@sbb.rs

Е-mail:
*попуњава добављач

Основ уговора: *
Број ЈН:
Датум објављивања јавне набавке на порталу
јавних набавки и интернет страници
Број и датум одлуке о додели уговора:
Понуда изабраног Понуђача број _________ од ___________. 2017.године
*попуњава Наручилац приликом закључења уговора

Предмет уговора
Члан 1.
Предмет уговора су радови – Конзерваторско рестаураторски радови на обнови фасада у
Петроварадину, IV фаза -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-по партијама
од 1 до 5 - за ПАРТИЈУ
попуњава понуђач
број............
, за партију .......................................................................................уписати пун назив партије,
попуњава понуђач
редни број ЈНОП 1.3.4/2017,
Врста, количина и цена радова утврђене су према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу
јавних набавки и интернет страници наручиоца у спроведеном отвореном поступку и прихваћеној
*попуњава Наручилац приликом
понуди ___________ број: ____________ од _____________2017. године
закључења уговора
(у даљем тексту: Понуда).
Понуда, са јединичним ценама и укупном ценом из става 4. овог члана чини саставни део
Уговора.
Члан 2.
Добављач ће Наручиоцу извести радове из члана 1. овог уговора према карактеристикама
које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеној Понуди.
попуњава Понуђач
Добављач се обавезује да ће у року од ..................................................*
од дана увођења
у посао извести радове према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и
прихваћеној Понуди.
У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Добављач је дужан да плати Наручиоцу
на име уговорне казне 0,2% уговорене вредности за сваки дан кашњења односно прекорачења
уговореног рока испоруке.
Изузетно рок из става 1. овог члана продужава се на захтев Добављача:
- у случају прекида радова који траје дуже од 3 дана, а није изазавна кривицом Добављача;
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- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) као и другим догађајима са
карактером „више силе“.
Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за продужење рока.
Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми Наручиоцу.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум.
Извођење радова се врши у оквиру рока на који је уговор закључен
Крајњи рок завршитка радова је најкасније до 31.03.2018. године

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
*попуњава Понуђач у случају ако наступа са Подизвођачем

Члан ____.*
Понуђач
радова
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
_____________________________________________________________________________

и

то

(навести у чему се састоји учествовање подизвођач)

поверио подизвођачу __________________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а)

ПИБ ____________, матични број ______________, а која чини _______% од укупно уговорене
вредности.
Понуђач
радова
је
део
набавке
која
је
предмет
овог
уговора
и то
_____________________________________________________________________________
(навести у чему се састоји учествовање подизвођач)

поверио подизвођачу __________________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођач из АПР-а)

ПИБ _____________, матични број _______________, а која чини _______% од укупно уговорене
вредности.
За уредно извршење набавке од стране подизвођач одговара Понуђач радова као да је сам
извршио делове набавке поверене ПОДИЗВОЂАЧ има из става 1 и 2. овог члана.
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

*попуњава Понуђач у случају ако се даје заједничка понуда

Члан ____*.
На основу закљученог Споразума ________________________
број ___________ од
______________. године, ради учешћа у поступку Јавне набавке радова
– Конзерваторско
рестаураторски радови на обнови фасада у Петроварадину, IV фаза -ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-по
попуњава
понуђач
партијама
од 1 до 5 - за ПАРТИЈУ број............
, за партију
уписати пун назив партије, попуњава понуђач
.......................................................................................
редни број ЈНОП
1.3.4/2017,
између:
1. ______________________________________________ из __________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. ________________________________________ бр. ____________,
2. __________________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. ________________________________________ бр. ____________,
3. __________________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. ________________________________________ бр. ____________,

11 / 15

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
21000 Нови СадБулевар Михајла Пупина 22
ред. бр. ЈНОП 1.3.3/2017-партије

споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма
_________________________________________ из ____________________

-

(навести скраћено пословно име из АПР-а

ул. ________________________________________ бр. ____________ и буде носилац и гарант
извршења посла.
Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе Понуђача буде
директор _________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. ___________________________ бр. ___________ који је овлашћен да предузима све потребне
правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу, за извршење
преузетог посла.
Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора
Цена и плаћање
Члан 3.
Уговорне стране прихватају јединичне цене које је Добављач дао у Понуди.
Уговорне стране прихватају укупну цену коју је Добављач дао у Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи укупно
попуњава понуђач
попуњава понуђач
=_________________
динара без пдв односно укупно =___________
динара
са пдв.
Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне (непроменљиве)
током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.
Појединачне цене у понуди су дате без ПДВ.
попуњава

Наручилац ће уговорену цену за радове по овом Уговору која износи =_________________
динара без пдв, платити на следећи начин:
попуњава понуђач
-............%
од вредности уговорених радова путем аванса,
попуњава понуђач
након обострано потписаног Уговора што износи =_________________
динара без ПДВ,
(понуђач је у обавези да испостави авансни рачун по пријему авансне уплате) и
попуњава понуђач
-.............%
од вредности изведених радова по достављеним и привременим
месечним ситуацијама у року од 7 дана од дана достављања привремених ситуација, а на основу
испостављеног рачуна, и окончаној ситуацији у року од 7 дана од дана пријема, а на основу
испостављеног коначног рачуна.
Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у једном делу, дужан је да
исплати неспорни део ситуације, а спорни део се има решити са следећом привременом ситуацијом,
уколико се уговорне стране другачије не договоре.
Наручилац ће извршити плаћање аванса тек након што му Добављач достави гаранцију за
повраћај авансног плаћања издату од стране пословне банке Добављача на начин како је то
дефинисано у Конкурсној документацији.
Примљени износ на име аванса Добављач је дужан да правда на тај начин што ће сваку
испостављену привремену ситуацију умањити сразмерно проценту примљеног аванса, тако да
закључно са последњом ситуацијом за месец у којем се радови имају по Уговору завршити, оправда
примљени аванс у потпуности.
понуђач

Члан 4.
Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац ће извршити пре
уградње истих.
Пријем радова Наручилац ће извршити комисијски о чему ће се сачинити записник о
примопредаји.
Добављач је обавезан да свакодневно води грађевински дневник уредно контролисан од
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стране надзора, а грађевинску књигу оверену од стране надзора подноси са коначним обрачуном
радова.
Добављач је дужан да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему
придржава Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих техничких прописа, прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада норматива и стандарда.

Члан 5.
Добављач је дужан да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему
придржава Понуде из члана 1. овог Уговора, важећих техничких прописа, прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада норматива и стандарда.
Добављач је дужан да, о свом трошку, изврши све поправке у случају наношења штете
приликом реализације Уговора, али тако да поправка штете не утиче на рок извршења Уговора.
Члан 6.
Уколико Добављач не изведе радове у уговореном року, поручену количину и добра
уобичајеног квалитета Наручилац може раскинути овај уговор.
Члан 7.
попуњава понуђач

Гарантни рок износи ____________
од дана обостраног потписивања записника о
квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова.
Добављач је дужан да без накнаде отклони све евентуалне недостатке, које се уоче у
гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана.
Члан 8.
Oбавезује се Добављач да у року од 15 дана од пријема обавештења о Одлуци о додели
уговора а пре закључења уговора преда Наручиоцу у депозит:
-банкарску гаранцију за добро извршење посала, заведену под бројем
*попуњава Наручилац приликом закључења уговора
_________________ од ____________
на износ од 5% од
уговорене вредности која је безусловна, неопозива и на први позив наплатива са роком важности до
*попуњава Наручилац приликом закључења уговора
...................................... године
(тридесет дана дуже од крајњег
рока за завршетак радова то јест 31.03.2018), уз могућност продужетка у зависности од рока за
продужење пружања услуга.
Ако Добављач услуга не обезбеди банкарске гаранције из претходног става Наручилац има
право да реализује меницу са меничним писмом,у износу од 10% вредности понуде ,коју је прибавио
пре потписивања уговора.
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да може
реализовати депоновану гаранцију у случају да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на
уговорену цену, квалитет извршених услуга, као и на рокове извршења услуга.
Обавезује се Наручилац да Добављачу на његов писмени захтев врати нереализовану
депоновану гаранцију у року од 14 дана од дана када је добављач у целости извршио своје обавезе
преузете овим Уговором.
У случају да Добављач једнострано раскине Уговор или уколико после више узастопних
упозорења (евидентираних у облику писаниг докумената у виду дописа са задатим роковима) од
стране Наручиоца, Добављач и даље пружа услуге неквалитетно Наручилац ће обуставити пружање
услуга, у тим ситуацијама Наручилац има право да реализује гаранцију за добро извршење посла
дату у депозит, као и на трошкове настале због накнадног пружања услуга од другог ПонуђачаДобављача.
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Члан 9.
Наручилац је дужан да Добављачу исплати вредност извршених радова у року до 7 дана од
дана пријема уредно испостављеног рачуна за извршене радове и обостраном потписивању
записника о квантитативном и квалитативном комисијском пријему радова.
Окончана ситуација, потписана од стране представника Наручиоца, представља основ за
плаћање извршених радова.

Члан 10.
Овај уговор се закључује на одређено време, до окончања извршења радова из члана 1. овог
уговора према карактеристикама које су утврђене Техничком спецификацијом и прихваћеном
Понудом.
Члан 11.
Наручилац може, уколико буду испуњени услови из чл. 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним
набавкама, да прибави додатне радове, у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим
уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима као и други прописи који
регулишу ову материју.
Члан 13.
Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да
споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Члан 14.
Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6 (шест)
примерака, а Добављач 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА
___________________

ЗА ДОБАВЉАЧА
_________________

Мр Синиша Јокић, директор

___________________
датум потписивања уговора

__________________
датум потписивања уговора
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Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом.
Измене и допуне Конкурсне документације, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављује се на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Уз конкурсну документацију обавезно је приложити допис о иформацији о
измени и допуни текста конкурсне документације.
Евентуалне информације можете добити на телефоне: 021 6432–576, председник комисије
Вељко Новаковић, 021 431 – 211, локал 31, Број факса је 021 6431 – 198.

- Комисија:
Комисија образована Решењем директора ЗАВОДA ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА
НОВОГ САДА број 19/7-8-2017 од 12.06.2017, за све партије
председник комисије
Вељко Новаковић
Доставити:
1.
2.
3.

Портал јавних набавки
Сајт Завода
Архиви
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