
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Наручилац: Градска управа
Број  IV-404-128/2018
Број ЈН К 14/18
Датум: 23.03.2018. 
Суботица, Трг слободе 1

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник Републике
Србије» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту ЗЈН),

Наручилац врши 

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –
ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ – ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

АДАПТАЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ ДОМА КУЛТУРЕ У МЗ ВИШЊЕВАЦ
ЈН К 14/18

Дана 20.03.2018. године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца  позив  за  прикупљање  писмених  понуда  и  Конкурсна  документација  у  отвореном
поступку  јавне  набавке  за  набавку  услуга  –  Израда  пројектно  техничке  документације
адаптације  и  санације  Дома  културе  у  МЗ  Вишњевац,  број  ЈН  К  14/18,  у  којој  Конкурсној
документацији Комисија за јавне набавке, врши измену на следећи начин:

I                                                                                                                                   

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 14/18,  у (ОБРАЗАЦ 7), на страни 25/44, у
ПОТВРДИ О РЕЛИЗАИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА:
            
          Додају се речи у ставу 1.:

“у периоду у претходних (5) пет пословних година (од 2013) до дана објављивања
позива за подношење понуда“

И став 1. сада гласи:

„Да је понуђач____________________________________________________
(назив,  седиште  извођача  радова/понуђача)  за  потребе
наручиоца_______________________________________,  у  периоду  претходних  (5)  пет
пословних година (од 2013) до дана објављивања позива за подношење понуда квалитетно
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и у уговореном року извршио услугу пројектовања реконструкције, адаптације и санације на
објекату Јавне намене. Пројекти треба да се односе на архитектонско грађевинске радове, на
електроенергетске  инсталације,  на  машинске  инсталације,  на  израду  елабората  енергетске
ефикасности и на израду елабората заштите од пожара или израду главног пројекта заштите од
пожара за сваки објекат.:“

И НОВИ ОБРАЗАЦ 7 САДА ГЛАСИ

((Напомена:  Понуђачи  су  у  обавези  да  приликом  подношења  понуде  доставе
измењени ОБРАЗАЦ 7 који се налази у наставку)
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(ОБРАЗАЦ 7)

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:_________________________________________________
Седиште наручиоца:___________________________________________
Матични број:______________________
ПИБ:___________________

На основу члана 76. став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________
(назив,  седиште  извођача  радова/понуђача)  за  потребе
наручиоца_______________________________________,  у периоду претходних (5) пет
пословвних  година  (од  2013)  до  дана  објављивања  позива  за  подношење  понуда
квалитетно  и  у  уговореном  року  извршио  услугу  пројектовања реконструкције,
адаптације  и  санације  на  објекату Јавне  намене.  Пројекти  треба  да  се  односе  на
архитектонско  грађевинске  радове,  на  електроенергетске  инсталације,  на  машинске
инсталације,  на  израду  елабората  енергетске  ефикасности  и  на  израду  елабората
заштите од пожара или израду главног пројекта заштите од пожара за сваки објекат .:

1) _______________________________________________________________
                                                               (навести врсту услуге), 

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,
(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-
а),

а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.
Навести у ком облику је вршио услуге: _______________________________________  
                              (вршилац услуге, подизвођач, члан групе понуђача)

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се
не може употребити.

Контакт  лице  наручиоца:  ______________________________,  телефон:
_________________.

                                                                                             Потпис овлашћеног лица
                                                                                               Наручиоца

____________________________
МП

Напомена:  Свака  злоупотреба  и  нетачни подаци у  овој  потврди  могу  произвести материјалну и
кривичну одговорност. Ова потврда се подноси уз понуду. Образац “Потврда за референце” понуђач
ће копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно. У обзир ће се узети само оне
референц листе које имају горе наведене доказе и то за сваку референцу посебно.
Напомена: Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су
прихватлјиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу Потврде.
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                                                            II

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 14/18, у VI МОДЕЛ УГОВОРА
на страни 30/44 у Члану 3. после става 1.:

Додају се речи:

„Добављач врши регистрацију фактуре на број 09693 Градска управа Суботица“

И Члан 3. сада гласи:

„Члан 3.

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговореног износа из члана 2. овог
Уговора,   изврши  на  рачун  Вршиоца  услуге  број
________________________________________ код ___________________ Банке,  након
извршене услуге у целости и примопредаје документације уз сачињени записник, у року
од 45 дана од дана пријема исправног рачуна од стране Наручиоца. 

Добављач врши регистрацију фактуре на број 09693 Градска управа Суботица.
Наручилац ће плаћање вршити са апропријације  у Буџету раздео  4,  глава  08,

програм  13:  Развој  културе,  Шифра  пројекта  1201-П16,  Функција  820,  Економска
классификација 511451.“

 

НОВИ – VI МОДЕЛ УГОВОРА САДА ГЛАСИ (ПОНУЂАЧИ СУ У ОБАВЕЗИ
ДА  ГА ДОСТАВЕ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ):
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

о јавној набавци услуге израде пројектно техничке документације  адаптације и санације
Дома културе у МЗ Вишњевац

 ЈН К  14/18

закључен између:

1. ГРАДА  СУБОТИЦЕ,  Гадске  управе,  Суботица,  Трг  слободе  1, ПИБ  100444843,
матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, које заступа Начелник,
Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и

2. _________________________________________________________________,  са
седиштем  у  _________________________,  улица  ________________________________  број  ___,
ПИБ:  ______________________,  матични  број:  _______________________,  рачун  број:
__________________________________  код_________________________  банке,  које  заступа
директор _________________________(у даљем тексту: Извођач), са друге стране

_______________________________________  ____________________________________

_______________________________________            ___________________________________

_______________________________________            __________________________________

_______________________________________            ___________________________________

(остали понуђачи из групе понуђача) (назив подизвођача)

Уговорне стране сагласно констатују:
-  да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник

Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео  отворени поступак јавне набавке
број  ЈН К  14/18,  за  набавку  услуге  -  израде пројектно техничке  документације  адаптације  и
санације Дома културе у МЗ Вишњевац, 

-  да је Вршилац услуге доставио понуду број _________ од _____ 2018. године која је код
Наручиоца заведена под бројем ************ дана ************** и која  се налази у прилогу
уговора и чини његов саставни део,

- да понуда Вршиоца услуге у потпуности одговара техничкој спецификацији-пројектном
задатку из конкурсне документације, која спецификација-пројектни задатак се налази у прилогу
овог Уговора и чини његов саставни део,

-  да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о
додели уговора за предметну услугу, под бројем **********, дана **.**.2018. године.

Члан 1. 
Предмет  уговора  је услуга  израде пројектно  техничке  документације  адаптације  и

санације Дома културе у МЗ Вишњевац, на адреси Марка Орешковића бр. 21 у Вишњевцу, објекат
се налази на катастарској парцели број 638  К.О. Чантавир, у свему према условима из техничкие
спецификације – пројектног задатка.

Вршилац услуге се обавезује да пројектну документацију из става 1. овог члана изради
стручно и квалитетно, према правилима струке и са пажњом доброг привредника, а у свему према
добијеном пројектном задатку и осталим условима и налозима Наручиоца,  уз поштовање свих
важећих прописа Републике Србије, као и важећим нормама и стандардима за врсту пројектовања
које је предмет уговора.
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Члан 2.
Вредност уговорене услуге из члана 1. овога уговора укупно износи:

__________________________ динара без ПДВ

_________________________  динара  ПДВ

    =========================================

Укупно: __________________________ динара са ПДВ

(Словима:  _______________________________________________________________________  и

__/100) 

а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога уговора. 

Уговорена цена је фиксна и она се не може мењати до коначне реализације уговора.

Члан 3.
Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора,

изврши  на  рачун  Вршиоца  услуге  број  ________________________________________  код
___________________ Банке, након извршене услуге у целости и примопредаје документације уз
сачињени записник, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна од стране Наручиоца. 

   Добављач врши регистрацију фактуре на број 09693 Градска управа Суботица.
Наручилац ће плаћање вршити са апропријације у Буџету раздео 4, глава 08, програм 13:

Развој културе, Шифра пројекта 1201-П16, Функција 820, Економска классификација 511451.
 

Члан 4.
Вршилац услуге је дужан да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана,

од  дана  закључења  уговора  преда  Наручиоцу  бланко  соло  меницу  за  добро  извршење  посла.
Меница треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на
последњој линији.

Уз  меницу  мора  бити  достављено  уредно  попуњено  и  оверено  менично  овлашћење  –
писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10%
(десет посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први
позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз меницу мора бити
достављена  и  копија  картона  депонованих  потписа,  која  је  издата  од  стране  пословне  банке.
Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач
наводи у меничном овлашћењу – писму. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан
са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног
за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу доставити и
потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС. 

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи
од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача. 

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату,
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

   Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају ако
Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

   По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити
враћено.

  Менично овлашћење треба  да  гласи на Град Суботица,  Суботица,  Трг  слободе 1. ПИБ
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46.

Члан 5.
Вршилац услуге је дужан да изради пројекат – предмет уговора, у року од  60 (шездесет)

дана, од дана потписивања уговора.  
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 Рок за израду пројекта је 30 календарских дана од потписивања записника да пројектант
располаже са комплетном документацијом за  израду пројекта (услови и сагласности од јавних
предузећа,  копија  плана,  лист  непокретности,  катастарско  топографски  план,  копија  плана
подземних инсталација,  распоред и намена просторија – даје инвеститор).  Рок за прибављање
документације за израду пројекта је 30 календарских дана од потписивања уговора.

Члан 6.
   Рок за извршење услуге може се продужити на захтев Вршиоца услуге.

Вршилац услуге има право да захтева продужење рока за израду предмета уговора из члана
1. овог Уговора,  када је због неиспуњења обавеза Наручиоца,  надлежних институција, односно
објективних оконости у смислу Закона о облигационим односима, на које се није могло утицати,
био спречен да изради предмет уговора. 

  Захтев за продужење рока извршења услуге који су предмет овог уговора, у писаној форми,
Вршилац услуге подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 5
дана пре истека коначног рока за извршење услуге.

  Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе
постигну писани споразум.

 Ако извођач падне у доцњу са  извршењем услуге, нема право  на продужење уговореног
рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.
 Уколико  Вршилац услуге  не  заврши у  року утврђеном за  коначно  извршење предметне

услуге, дужан је да плати уговорну казну у износу од 5 ‰ (пет промила) за сваки дан закашњења, с
тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 10 % (десет процената) од уговорене
нето вредности услуга иза члана 2. овог уговора. Уговорна казна се обрачунава и одбија приликом
коначног обрачуна за извршене услуге.

Члан 8.
Уколико  Наручилац  за  случај  из  члана  7.  претрпи  штету  у  висини  већој  од  остварене

уговорне казне, има право и на накнаду штете у висини разлике између остварене уговорне казне и
висине претрпљене штете.

Накнаду штете уговорне стране ће настојати да утврде споразумно.

Члан 9. 

Вршилац  услуге  се  обавезује  да  изради  и  преда  Наручиоцу  пројектну  документацију у
папирном облику 3 примерака и 3 примерка у електронском  (цртежи дwг формат, теxтуални део - doc
формат, предмер радова са ценама и без у xls формату и у word по датом облику, и комплетан IDP у
pdf формату са електронским потписом), облику са електронским потписом одговорних пројектаната
на USB - за сваки сет задатака.

Пројектно-техничка документација у PDF формату мора да буде електронски потписана од
стране пројектанта.

Члан 10.
Вршилац услуге се обавезује да, без претходне сагласности Наручиоца, неће током рада, и

након  завршетка  услуге  и  Уговора,  објављивати  нити  чинити  доступним  трећим  лицима
документацију  и податке  на  пословима који  су  предмет овог  Уговора,  било у  целини,  било у
деловима.

Члан 11.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 
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Члан 12.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за услуге који су предмет
овог  уговора  ангажује  другог  Вршиоца услуге  и  активира  меницу за  добро извршење посла.  

Вршилац  услуге  је  у  наведеном  случају  обавезан  да  надокнади  Наручиоцу  штету,  која
представља разлику између цене предметне услуге по овом  уговору и цене услуге новог вршиоца
услуге.

Члан 13.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима,  Закона о планирању и изградњи и и други прописи који регулишу ову област.

Члан 14.
Вршилац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без

одлагања 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
прописан начин.

Члан 15.

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
Привредног суда у Суботици.

Члан 16.

Овај  Уговор  може бити  измењен или  допуњен из  објективних  околности, сагласношћу
уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о
јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Измена  и  допуна  Уговора  не  односи се  на  цену,  која  мора  бити фиксна  током важења
Уговора.

Члан 17.

Уговорне  стране  сагласно  изјављују  да  су  уговор  прочитале,  разумеле  и  да  уговорне
одредбе представљају израз њихове стварне воље.

Члан 18.
Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих Наручиоц задржава 6

(шест) примерка, а Вршилац услуге 1 (један) примерак. 

      
Вршилац услуге ЗА НАРУЧИОЦА

Начелник Градске управе
     

Директор, Марија Ушумовић Давчик,
мастер правник

Напомена: 
Модел уговора понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да је

сагласан са садржином 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.
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III

У  КОНКУРСНОЈ  ДОКУМЕНТАЦИЈИ  ЈН  К  14/18, у  поглављу VII
УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА  КАКО  ДА  САЧИНЕ  ПОНУДУ  на  страни  35/44,  у
тачци 9.  НАЧИН  И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА  КАО  И  ДРУГЕ  ОКОЛНОСТИ  ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАРЉИВОСТ ПОНУДЕ, у поддтачци 9.3. Захтев у погледу
рока важења понуде:

          Број:

          “30“

Замењују се бројем:
 
„60“

          И подтачка 9.3., на страни 35/44, сада гласи:

“9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.”

IV

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
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