
Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица

Градска управа

Број: IV-404-606/2017

Број ЈНМВ К 50/17

Дана: 01.12.2017. године

С у б о т и ц а

Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник

Републике Србије» број 124/2012, број 14/2015 и број 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –

ЗА НАБАВКУ - УСЛУГА 

УСЛУГА ВЕШТАЧЕЊА - ПРОЦЕНИТЕЉА

Дана 23.11.2017.  године је  објављен на  Портал  јавних набавки и  интернент  страници

наручиоца  позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне

набавке, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:

I. 

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈНМВ  К  50/17  на  страни  24/33   у  VII

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ  у  тачци  13.  РОК  ЗА

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Мења се и сада гласи :

„Рок за подношење понуда је 06.12.2017. године до 11,00 часова.

Понуда  која  је  поднета  по  протеку  наведеног  рока,  сматраће  се  неблаговременом  и

Наручилац  ће  такву  понуду  вратити  понуђачу  неотворену,  са  назнаком  да  је  поднета

неблаговремено. Благовременим ће  се  сматрати све понуде које  стигну на адресу  наручиоца

најкасније до 06.12.2017. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања.“

II. 

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈНМВ  К  50/17  на  страни  25/33   у  VII

УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА  САЧИНЕ ПОНУДУ у  тачци  14.   ОТВАРАЊЕ

ПОНУДА
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Мења се и сада гласи :

„Јавно отварање понуда ће се обавити 06.12.2017. године у 12,00 часова, у просторијама

Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, канцеларија број 211-2.

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица.

Пре  почетка  отварања  понуда  представници  понуђача,  који  активно  желе  учествовати

отварању  понуда  дужна  су  да  предају  Комисији  за  јавне  набавке  овлашћење  за  заступање

понуђача.

Записник  о  поступку  отварања  понуда  потписују  сви  чланови  Комисије  и  овлашћени

представници понуђача.”

III 

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈНМВ  К  50/17 -  на  страни  21/33 у VI

МОДЕЛУ УГОВОРА   

 на крају модела уговора мењају се потписници, и сада гласи:

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ЗА НАРУЧИОЦА

Начелник Градске управе

     Града Суботице

, директор Марија Ушумовић Давчик,

мастер правник

НОВИ ОБРАЗАЦ  -  VI МОДЕЛ УГОВОРА САДА ГЛАСИ (понуђач је у обавези да га

достави):
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  УСЛУГЕ ВЕШТАЧЕЊА 

- ПРОЦЕНИТЕЉА

ЈНМВ К 50/17 

Закључен између: 

1. ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СУБОТИЦЕ, Суботица, Трг слободе бр. 1. ПИБ 100444843, матични

број 08070695, кога заступа Начелник, Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у даљем тексту:

Наручилац)  са једне стране и   

2. _______________________________________ из  ____________________________________улица

_______________________ број _____________________ПИБ ___________________, матични број

_____________________________,  број  рачуна  _________________________,  у  банци

____________________________________,  као Даваоца услуге (у даљем тексту: Давалац услуге)

кога заступа ___________________________, директор, са друге стране, по следећим условима:

_______________________________________            ____________________________________

_______________________________________ ____________________________________   

_______________________________________         ______________________________________

(остали понуђачи из групе понуђача) (назив подизвођача)

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

            - да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку услуге вештачења -

проценитељља, у складу са Законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/2012, 14/2015

и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), на основу Одлуке о покретању постука јавне набавке мале вредности

број IV-404-606/2017 од __.11.2017. године, редни број ЈНМВ К 50/17.

- да је Давалац услуге доставио понуду број ______ од дана ______________________, заведену

код Наручиоца под бројем IV-404-606/2017-** дана **********. године, 

-  да понуда Даваоца  услуге у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне

документације, прихватљива је и одговарајућа,

-  да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели

уговора за предметну услугу под бројем ******** од дана **.**.2017. године,

Понуда Даваоца услуге и техничка спецификација Наручиоца се налазе у  прилогу овог Уговора и

чине његов саставни део. 

Члан 2.

Предмет уговора је услуга вештачења грађевинског земљишта и објеката.

Уколико се одређени објекат као целина састоји из више посебних делова у том случају  се и

њихова процена врши у склопу предметног објекта без додатних трошкова. 

Земљиште под стамбеним објектима или уз стамбене објекте процењује се у склопу предметног

објекта као целина без додатних трошкова. 

Приликом процене грађевинског земљишта треба проценити неизграђено грађевинско земљиште.
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Члан 3.

Цена услуге  -  услуга вештачења - проценитеља у свему према спецификацији Наручиоца, по

предмету  износи  ___________  динара  (словима:

_____________________________________________________________ динара и ____/100), а са ПДВ-ом

износи __________ динара (словима: ______________________________________ динара и ____/100).

Уговорне стране сагласно изјављују да су цене по јединици мере из става 1.  овог члана фиксне и

не подлежу ревизији до коначне реализације овог Уговора.

Давалац услгуе је дужан да у понуђену цену урачуна путни и све друге трошкове који прате

услугу.

Укупна вредност уговора може да износи највише 500.000 динара (словима: петсохиљададинара и

00/100) без ПДВ-а.

Реализација уговорене вредности ће се у 2017. години вршити до износа расположивих средстава

у Финансијском плану и Плану набавки за 2017. годину. Обавезе које доспевају у 2018. години биће

реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 4.

Давалац услуге се обавезује   да услугу из  члана 2. овог Уговора врши сукцесивно по налогу

наручиоца, у трајању од 12 месеци од дана закључења уговора или  до утрошка износа из става 4. члана

3. Уговора.

Давалац услуге се обавезује  да поједначну услугу изврши у року од 20 календарских дана од дана

пријема налога Наручиоца од стране Даваоца услуге.

Члан 5.

Давалац услуге је у обавези да по пријему података и документације о предмету вештачења ступи

у контакт са власником предмета вештачења и организује посету ради вршења вештачења на конкретној

локацији а све у координацији са Наручиоцем.

Давалац услуге је у обавези да по позиву присуствује расправама које се воде по предметима за

које је извршена процена и да при томе брани свој налаз и мишљење.

Техничку документацију у сваком конкретном предмету (захтеву) вештачења, представља извод

из листа непокретности који ће обезбедити Наручилац.

Члан 6.

Давалац услуге се обавезује да вештачење (процену вредности) врши према правилима струке у

складу са позитивно правним прописима Републике Србије који регулишу вештачење.

За  свако извршено вештачење пружалац услуге доставља Наручиоцу процену у виду писаног

извештаја,  оверену  и  потписану  у  складу са  струком и позитивно правним прописима,  у  најмање 3

примерка.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да цену услуге предмета уговора исплаћује сукцесивно, након завршетка

сваког појединачног посла, у року од 45 дана од дана пријема исправних фактура од стране Наручиоца на

рачун  Даваоца  услуге  број  ________________________  код  банке

_____________________________________________. 

Давалац услуге испоставља фактуре након извршених послова урађених по налозима Наручиоца.

Давалац услуге испоставља фактуру са назнаком Град Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843,

матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, Народна банка Србија, Управа за  трезор.
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Наручилац врши исплату са апропријације у Буџету Града  Раздео 4, глава 08, Програм 1 пројекат

П2, функција 620, економска класификација 423531.

Члан 8.

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности сагласношћу уговорних

страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама

(„Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

        Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене и укупну вредност уговора, које морају

бити фиксне током важења Уговора.

Члан 9.

За  све  што  није  регулисано  овим Уговором примењиваће  се  одредбе  Закона  о  облигационим

односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу ову област.

Члан 10.

Давалац услуге је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка промене,

писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне

набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које могу

утицати на реализацију овог уговора.

Члан 11.

Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће решавати

мирним путем – споразумно.

У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се надлежност стварно

надлежног суда у Суботици.

 Члан 12.

Уговор  је  сачињен  у  7  истоветних  примерака,  од  којих  Наручилац  задржава  6  примерака,  а

Давалац услуге 1 примерак.

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ ЗА НАРУЧИОЦА

Начелник Градске управе

     Града Суботице

, директор Марија Ушумовић Давчик,

мастер правник

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом

Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел уговора

морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

* - Попуњава Наручиоц
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IV

                     У осталом конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија за ЈНМВ
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