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НОВИ КНЕЖЕВАЦ
На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12 и 14/15)
Комисија за јавну набавку – Санација путне мреже у општини Нови Кнежевац, јавна
набавка бр. ЈН I-1.3.6А/2015 врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. У делу конкурсне документације, за јавну набавку у отвореном поступку – Санација
путне мреже у општини Нови Кнежевац, јавна набавка бр. ЈН I-1.3.6А/2015, на
страни 15. у оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења
се:
„9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Наручилац се обавезује да радове из предмета овог уговора, плаћа Извођачу радова у
року од најдуже 45 дана од дана испостављања оверених привремених ситуација и
окончане ситуације, по следећој динамици:
аванс у износу од 30 % од вредности уговора са ПДВ-ом. Обрачун аванса
вршиће се сукцесивно достављањем привремених ситуација до висине УТРОШКА
АВАНСА, потписане и оверене од стране надзорног органа и наручиоца. Наручилац
не може да исплати ни један износ пре него што прими тражено средство обезбеђења
за повраћај авансног плаћања;
до 90 % (што представља збир авансног плаћања у висини од 30% од укупне
вредности уговора и додатног плаћања у висини од максимум од 60% од укупне
вредности уговора) од вредности Уговора са ПДВ-ом, плаћаће се по испостављеним
привременим ситуацијама потписане и оверене од стране надзорног органа и
наручиоца, након што Понуђач достави Наручиоцу тражено средство финансијског
обезбеђења банкарску гаранцију за добро извршење посла;
минимум од 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом плаћаће се по
испостављеној окончаној ситуацији потписаној и овереној од стране надзорног органа
и наручиоца.
Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача.“
Исти сада гласи:
„9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
Наручилац се обавезује да радове из предмета овог уговора, плаћа Извођачу радова у
року од најдуже 45 дана од дана испостављања оверених привремених ситуација и
окончане ситуације, по следећој динамици:
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аванс у износу од највише 30 % од вредности уговора са ПДВ-ом, а по
достављеном авансном предрачуну. Обрачун аванса вршиће се сукцесивно
достављањем привремених ситуација до висине УТРОШКА АВАНСА, потписане и
оверене од стране надзорног органа и наручиоца. Наручилац не може да исплати ни
један износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног
плаћања;
највише до 90 % од вредности Уговора са ПДВ-ом (ова вредност садржи и
износ траженог аванса са ПДВ-ом), плаћаће се по испостављеним привременим
ситуацијама потписаним и овереним од стране надзорног органа и наручиоца, након
што Понуђач достави Наручиоцу тражено средство финансијског обезбеђења
банкарску гаранцију за добро извршење посла;
најмање 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом плаћаће се по испостављеној
окончаној ситуацији потписаној и овереној од стране надзорног органа и наручиоца.
Понуђач може тражити аванс у износу од највише 30% од вредности уговора са ПДВом. У случају да Понуђач тражи аванс у износу мањем од максимално дозвољеног и
банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања треба да гласи на тражени износ
аванса. У случају да Понуђач не тражи аванс, није у обавези да достави банкарску
гаранцију за повраћај авансног плаћања.
Плаћање се вршити уплатом на рачун понуђача.“

2. У делу конкурсне документације, за јавну набавку у отвореном поступку – Санација
путне мреже у општини Нови Кнежевац, јавна набавка бр. ЈН I-1.3.6А/2015, на
страни 17. у оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења
се:
„12.1. Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2 % од
вредности уговора без ПДВ-а. Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива
на први позив. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:
понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју
понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној
набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средства обезбеђења за повраћај
аванса и добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).“
Исти сада гласи:
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„12.1. Оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 10 % од
вредности уговора без ПДВ-а. Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива
на први позив, са роком важности до истека важења понуде. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за
подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је
додељен уговор не поднесе средства обезбеђења за повраћај аванса и добро извршење
посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити
банкарске гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по
закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев. Уколико понуђач не
достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).“
3. У делу конкурсне документације, за јавну набавку у отвореном поступку – Санација
путне мреже у општини Нови Кнежевац, јавна набавка бр. ЈН I-1.3.6А/2015, на
страни 17. у оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду, мења
се:
„12.2. Оригинал потврду или уверење (писмо о намерама) од стране овлашћене банке
да ће иста, при закључењу уговора о јавној набавци, издати банкарску гаранцију за
повраћај аванса у висини од 30% вредности уговора са ПДВ-ом. Изабрани понуђач
се обавезује да на дан закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за
повраћај аванса, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за повраћај аванса издаје се у висини од 30% вредности уговора
са ПДВ-ом, која мора трајати најкраће до правдања аванса. Обрачун аванса вршиће се
сукцесивно достављањем привремених ситуација до висине УТРОШКА АВАНСА,
потписане и оверене од стране надзорног органа и наручиоца. Наручилац не може да
исплати ни један износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај
авансног плаћања. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за повраћај аванса у
случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин
предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).“
Исти сада гласи:
„12.2. Оригинал потврду или уверење (писмо о намерама) од стране овлашћене банке
да ће иста, при закључењу уговора о јавној набавци, издати банкарску гаранцију за
повраћај аванса у висини од највише 30% вредности уговора са ПДВ-ом. Изабрани
понуђач се обавезује да на дан закључења уговора преда наручиоцу банкарску
гаранцију за повраћај аванса, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на
први позив. Банкарска гаранција за повраћај аванса издаје се у висини од највише
30% вредности уговора са ПДВ-ом, која мора трајати најкраће до правдања аванса.
Обрачун аванса вршиће се сукцесивно достављањем привремених ситуација до
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висине УТРОШКА АВАНСА, потписане и оверене од стране надзорног органа и
наручиоца. Наручилац не може да исплати ни један износ пре него што прими
тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Наручилац ће уновчити
банкарску гаранцију за повраћај аванса у случају да понуђач не буде извршавао своје
уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће
рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или
промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање
ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).“

4. У делу конкурсне документације, за јавну набавку у отвореном поступку – Санација
путне мреже у општини Нови Кнежевац, јавна набавка бр. ЈН I-1.3.6А/2015, на
страни 18. у оквиру поглавља V – Упутство понуђачима како да сачине понуду,
брише се:
„12.5 Банкарска гаранција за озбиљност понуде
- мора бити безусловна и платива на први позив,
- издаје се у висини 10% од вредности понуђене цене без ПДВ-а,
- са роком важности до истека важења понуде
Понуђач може поднети гaрaнције стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен
кредитни рејтинг коме одговaрa нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони
рaнг);
Банкарску гаранцију за озбиљност понуде Наручилац ће наплатити у целости у
случају да понуђач који наступа самостално или са подизвођачима или овлашћени
члан групе понуђача одбије да закључи уговор о јавној набавци.
Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах
по закључењу уговора са изабраним понуђачем, на њихов захтев.
Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.“

5. У делу конкурсне документације, за јавну набавку у отвореном поступку – Санација
путне мреже у општини Нови Кнежевац, јавна набавка бр. ЈН I-1.3.6А/2015, на
страни 26. у оквиру поглавља VI – Образац понуде, мења се тачка 5.:

Укупна цена радова без ПДВ-а

Укупна цена радова са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања

Рок за извршењe радова (максимално 30 дана од
дана увођења извођача у посао)
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Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)

Гарантни рок (минимално 2 године од дана
потписивања записника о примопредаји радова)

Исти сада гласи:

Укупна цена радова без ПДВ-а

Укупна цена радова са ПДВ-ом

Рок и начин плаћања
- аванс у износу од највише 30 % од вредности
уговора са ПДВ-ом, а по достављеном авансном
предрачуну. Обрачун аванса вршиће се
сукцесивно достављањем привремених
ситуација до висине УТРОШКА АВАНСА,
потписане и оверене од стране надзорног
органа и наручиоца. Наручилац не може да
исплати ни један износ пре него што прими
тражено средство обезбеђења за повраћај
авансног плаћања;
- највише до 90 % од вредности Уговора са
ПДВ-ом (ова вредност садржи и износ траженог
аванса са ПДВ-ом), плаћаће се по
испостављеним привременим ситуацијама
потписаним и овереним од стране надзорног
органа и наручиоца, након што Понуђач
достави Наручиоцу тражено средство
финансијског обезбеђења банкарску гаранцију
за добро извршење посла;
- најмање 10% од вредности Уговора са ПДВом плаћаће се по испостављеној окончаној
ситуацији потписаној и овереној од стране
надзорног органа и наручиоца.
Рок за извршењe радова (максимално 30 дана од
дана увођења извођача у посао)
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Рок важења понуде (не краћи од 30 дана)

Гарантни рок (минимално 2 године од дана
потписивања записника о примопредаји радова)

6. У делу конкурсне документације, за јавну набавку у отвореном поступку – Санација
путне мреже у општини Нови Кнежевац, јавна набавка бр. ЈН I-1.3.6А/2015, на
страни 33. у оквиру поглавља VIII – Модел уговора, мења се члан 7.:
„Извођач радова је дужан да, у оквиру уговорене цене, нарочито изврши и следеће
радове, без посебне надокнаде:
•
да изради динамички план извођења радова и достави га Наручиоцу,
•
да спроведе одговарајуће мере заштите на раду и пријави отварање градилишта
инспекцији заштите на раду,
•
да на градилишту постави таблу која мора садржати информације у склaду са
Законом,
•
да благовремено достави Наручиоцу решења о именовању одговорних
извођача радова, који ће бити ангажовани на терену,
•
да изврши потребно осигурање постојећих инсталација, које се налазе у
пројектно-техничкој документацији, изводу из катастра и на терену, те да у случају
оштећења истих, својом кривицом, изврши квалитетно и правовремено довођење
инсталација у првобитно стање из сопствених средстава,
•
да о свом трошку обезбеди дозволе за прилаз, заустављање и паркирање
опреме, механизације и осталих врста возила, које се односе на предметно
градилиште,
•
да уредно доставља наручиоцу атесте за уграђене материјале и опрему, као и
да изврши сва потребна испитивања материјала (геомеханичка, геотехничка и
лабораторијска) по налогу надзорног органа,
•
да по завршетку радова, уклони све привремене објекте, депоније материјала,
механизацију, шут и отпатке,
•
да отклони све недостатке по записницима комисије за технички преглед и
изврши примопредају изведених радова у року који је дат у записнику,
•
да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке који би се појавили у
гарантном року,
•
да отклони све штете које би евентуално нанео током грађења постојећим
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама и трећим лицима,
•
да, у случају, оправданог и привременог прекида радова о свом трошку
обезбеди градилиште и радове од пропадања.“

Исти сада гласи:
„Извођач радова је дужан да, у оквиру уговорене цене, нарочито изврши и следеће
радове, без посебне надокнаде:
•
да изради динамички план извођења радова и достави га Наручиоцу,
•
да спроведе одговарајуће мере заштите на раду и пријави отварање градилишта
инспекцији заштите на раду,
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•
да на градилишту постави таблу која мора садржати информације у склaду са
Законом,
•
да благовремено достави Наручиоцу решења о именовању одговорних
извођача радова, који ће бити ангажовани на терену,
•
да изврши потребно осигурање постојећих инсталација, које се налазе у
пројектно-техничкој документацији, изводу из катастра и на терену, те да у случају
оштећења истих, својом кривицом, изврши квалитетно и правовремено довођење
инсталација у првобитно стање из сопствених средстава,
•
да о свом трошку обезбеди дозволе за прилаз, заустављање и паркирање
опреме, механизације и осталих врста возила, које се односе на предметно
градилиште,
•
да уредно доставља наручиоцу атесте за уграђене материјале и опрему, као и
да изврши сва потребна испитивања материјала (геомеханичка, геотехничка и
лабораторијска) по налогу надзорног органа,
• да поступи по примедбама органа надзора и то у року утврђеном записником о
извршеном прегледу о којем ће бити писмено обавештен од стране Наручиоца.
Наручилац ће Извођача радова писмено обавестити о дану прегледа извршених
радова,
•
да по завршетку радова, уклони све привремене објекте, депоније материјала,
механизацију, шут и отпатке,
•
да отклони све недостатке по записницима комисије за технички преглед и
изврши примопредају изведених радова у року који је дат у записнику,
•
да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке који би се појавили у
гарантном року,
•
да отклони све штете које би евентуално нанео током грађења постојећим
инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама и трећим лицима,
•
да, у случају, оправданог и привременог прекида радова о свом трошку
обезбеди градилиште и радове од пропадања.“

7. У делу конкурсне документације, за јавну набавку у отвореном поступку – Санација
путне мреже у општини Нови Кнежевац, јавна набавка бр. ЈН I-1.3.6А/2015, на
страни 33. у оквиру поглавља VIII – Модел уговора, мења се члан 8.:
„Извођач радова се обавезује да ће при потписивању овог уговора, Наручиоцу
предати два средства финансијског обезбеђења и то:
1. банкарску гаранцију за повраћај аванса која мора бити безусловна и платива на
први позив, у висини од 30% од вредности Уговора са ПДВ, која мора трајати
најкраће до правдања аванса. Наручилац не може да исплати ни један износ пре него
што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања и
2. банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора бити безусловна и
платива на први позив, која се издаје у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а,
и траје најмање 10 дана дуже од истека уговореног рока за извршење посла. Ако се за
време трајања уговора промене рокови извршења, уговорне обавезе важност
банкарске гаранције мора се продужити.
Извођач радова се обавезује да ће, наручиоцу при примопредаји радова, предати
следећу банкарску гаранцију:
3. банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која мора
бити, безусловна и платива на први позив, која се издаје у висини 5% од вредности
уговора без ПДВ-а, која мора трајати 5 дана дуже од уговореног гарантног рока.
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Извођач ће предати Наручиоцу банкарску гаранцију приликом примопредаје
извршених радова.“
Исти сада гласи:
„Извођач радова се обавезује да ће при потписивању овог уговора, Наручиоцу
предати два средства финансијског обезбеђења и то:
1. банкарску гаранцију за повраћај аванса која мора бити безусловна и платива на
први позив, у висини од ___% од вредности Уговора са ПДВ, која мора трајати
најкраће до правдања аванса. Наручилац не може да исплати ни један износ пре него
што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања и
2. банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора бити безусловна и
платива на први позив, која се издаје у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а и
траје најмање 60 дана дуже од истека уговореног рока за извршење посла. Ако се за
време трајања уговора промене рокови извршења, уговорне обавезе важност
банкарске гаранције мора се продужити.
Извођач радова се обавезује да ће Наручиоцу, при примопредаји радова, предати:
3. банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року која мора
бити, безусловна и платива на први позив, која се издаје у висини 5% од вредности
уговора без ПДВ-а и траје најмање 30 дана дуже дуже од уговореног гарантног рока.
Извођач ће предати Наручиоцу банкарску гаранцију приликом примопредаје
извршених радова.“
8. У делу конкурсне документације, за јавну набавку у отвореном поступку – Санација
путне мреже у општини Нови Кнежевац, јавна набавка бр. ЈН I-1.3.6А/2015, на
страни 34. у оквиру поглавља VIII – Модел уговора, мења се члан 11.:
„Наручилац се обавезује да радове из предмета овог уговора, плаћа Извођачу радова
на основу оверених привремених ситуација и окончане ситуације а све у складу са
Уговором бр.136-401-774/2015-01/1 од дана 11.05.2015. године закљученог између
Управе за капитална улагања АПВ и општине Нови Кнежевац.
Плаћање ће се извршити по следећој динамици:
аванс у износу од 30 % од вредности уговора са ПДВ-ом. Обрачун аванса
вршиће се сукцесивно достављањем привремених ситуација до висине УТРОШКА
АВАНСА, потписане и оверене од стране надзорног органа и наручиоца. Наручилац
не може да исплати ни један износ пре него што прими тражено средство обезбеђења
за повраћај авансног плаћања;
до 90 % (што представља збир авансног плаћања у висини од 30% од укупне
вредности уговора и додатног плаћања у висини од максимум од 60% од укупне
вредности уговора) од вредности Уговора са ПДВ-ом, плаћаће се по испостављеним
привременим ситуацијама потписане и оверене од стране надзорног органа и
наручиоца, након што Понуђач достави Наручиоцу тражено средство финансијског
обезбеђења банкарску гаранцију за добро извршење посла;
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минимум од 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом плаћаће се по
испостављеној окончаној ситуацији потписаној и овереној од стране надзорног органа
и наручиоца.“
Исти сада гласи:
„Наручилац се обавезује да радове из предмета овог уговора, плаћа Извођачу радова
на основу оверених привремених ситуација и окончане ситуације а све у складу са
Уговором бр.136-401-774/2015-01/1 од дана 11.05.2015. године закљученог између
Управе за капитална улагања АПВ и општине Нови Кнежевац.
Плаћање ће се извршити по следећој динамици:
аванс у износу од ___ % од вредности уговора са ПДВ-ом, што износи
_______________ динара са ПДВ-ом, а по достављеном авансном предрачуну.
Обрачун аванса вршиће се сукцесивно достављањем привремених ситуација до
висине УТРОШКА АВАНСА, потписане и оверене од стране надзорног органа и
наручиоца. Наручилац не може да исплати ни један износ пре него што прими
тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања;
највише до 90 % од вредности Уговора са ПДВ-ом (ова вредност садржи и
износ траженог аванса са ПДВ-ом), плаћаће се по испостављеним привременим
ситуацијама потписане и оверене од стране надзорног органа и наручиоца, након што
Понуђач достави Наручиоцу тражено средство финансијског обезбеђења банкарску
гаранцију за добро извршење посла;
најмање 10% од вредности Уговора са ПДВ-ом плаћаће се по испостављеној
окончаној ситуацији потписаној и овереној од стране надзорног органа и наручиоца.“
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