Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
Наручилац: Градска управа
Број IV-404-274/2018
Број ЈНМВ К 11/18
Датум: 25.05.2018.
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 ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И УСЛУГА
КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ – СУТЈЕСКА УЛИЦА И
БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НА ХОРГОШКОМ ПУТУ
ЈНМВ К 11/18
Дана 24.05.2018. године је објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца позив за прикупљање писмених понуда и Конкурсна документација у поступку јавне
набавке мале вредности за набавку услуга – Израда плана превентивних мера и услуга
координатора за безбедност и здравље на раду – Сутјеска улица и бициклистичка стаза на
Хоргошком путу, број ЈН К 11/18, у којој Конкурсној документацији Комисија за јавне набавке,
врши измену на следећи начин:
I
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 11/18, у II СПЕЦИФИКАЦИЈА
УСЛУГЕ на страни 4/38 у ставу 7:
Додају се речи:
“Координатор у фази извођења радова је обавезан да обави минимално 8 (осам) месечних
обилазака градилишта.“
И сада став 7., на страни 4/38 спецификације гласи:
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„Вршилац услуге је дужан своју обавезу извршити у свему према правилима струке и
важећим прописима. Координатор у фази извођења радова је обавезан да обави минимално 8
(осам) месечних обилазака градилишта“

Нова II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА сада гласи (биће саставни део уговора)
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II СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И
УСЛУГЕ КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ЗА ВРЕМЕ
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
на изградњи коловоза у Сутјеској улици у Суботици
и изградњи бициклистичке стазе на Хоргошком путу у Суботици
Предмет јавне набавке је услуга израде плана превентивних мера и услуге координатора за
безбедност и здравље на раду за време извођења радова на изградњи коловоза у улици Сутјеска
и изградњи бициклистичке стазе на Хоргошком путу у Суботици.
Вршилац услуге је у обавези да изради и преда Наручиоцу „План превентивних мера“ за
предметне објекте, у року од највише седам дана од дана потписивања уговора.
Пошто постоје два предметна објекта, Вршилац услуге треба да изради „План
превентивних мера“ за сваки објекат понаособ. План превентивних мера се испоручује у
по три оригинална одштампана примерка и по један дигитални примерак у одговарајућем
електонском формату – pdf.
Вршилац услуге се такође обавезује да обезбеди вршење послова координатора за безбедност и
здравље на раду за време извођења радова за предметне објекте, која услуга почиње даном
почетка извођења радова, о чему ће се сачинити посебан записник о увођењу вршиоца услуге у
посао, а престаје даном завршетка радова, што се констатује грађевинским дневником.
Максималан рок за извођење радова за предметне објекте је укупно 60 календарских дана.
Вршилац услуге треба у уквиру обрасца понуде да наведе посебно цену за израду „Плана
превентивних мера“, а посебно цену за координатора за врема извођења радова.
Вршилац услуге се обавезује да одмах по потписивању уговора достави Наручиоцу решење о
именовању координатора за израду плана превентивних мера и решење о именовању
координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова.
Вршилац услуге је дужан своју обавезу извршити у свему према правилима струке и важећим
прописима. Координатор у фази извођења радова је обавезан да обави минимално 8 (осам)
месечних обилазака градилишта
Вршилац услуге у целости одговара, укључујући и евентуалну одговорност пред надлежним
органима, за своју услугу координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења
радова, као и за „План превентивних мера“, у складу са Законом о безбедности и здрављу на
раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15) и у свему према Уредби о безбедности и
здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима („Службени гласник РС“ бр. 14/09
и 95/10).
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Наручилац ће платити услугу израде „Плана превентивних мера“ у року до 45 дана од данa
примопредаје „Плана превентивних мера“, односно од пријема исправног рачуна за израду
„Плана превентивних мера“, који Вршилац услуге може испоставити најраније са датумом
примопредаје „Плана превентивних мера“.
Накнаду за услугу координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова,
Наручилац ће платити Вршиоцу услуге по испостављеним исправним месечним рачунима, све
до завршетка радова, у року до 45 дана од дана пријема исправних рачуна. Обрачун дана, за
плаћање услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова ће се
вршити на основу броја дана за извођење радова на предметним објектима на крају
одговарајућег месеца.
Наручилац је у обавези да Вршиоцу услуге достави сву потребну документацију коју Вршилац
услуге захтева, а која му је потребна за пружање услуге, као и да му омогући приступ и увид у
предметну документацију.
Очекивани почетак извођења радова је јун 2018. године.
Основни подаци за улицу Сутјеска:
-

к.п. 25531 и 25532 к.о. Стари град Суботица

-

површина коловоза, П = 5773,35 м2

-

дужина коловоза Л = 1154,67 м

-

ширина коловоза Ш = 5,00 м

Основни подаци за бициклистичку стазу на Хоргошком путу:
-

к.п. 1452, 10972/1 и 10972/5 к.о. Палић

-

површина бициклистичке стазе П = 3223,77 м2

-

дужина бициклистичке стазе Л = 1465,35 м

-

ширина бициклистичке стазе Ш = 2,20 м

Списак прилога у конкурсној документацији:
Прилог број 1: Ситуација улица Сутјеска, Р = 1:1000, лист број 01,
Прилог број 2: Ситуација бициклистичка стаза, Р = 1:500, деонице 1,2,3,4
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II
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 11/18, у VI МОДЕЛ УГОВОРА на
страни 25/38 у Члану 5. став 1.:
Додају се речи:
“Координатор у фази извођења радова је обавезан да обави минимално 8 (осам) месечних
обилазака градилишта.“
И Члан 5. став 1. сада гласи:
„Вршилац услуге је дужан своју обавезу извршити у свему према правилима струке и
важећим прописима. Координатор у фази извођења радова је обавезан да обави минимално 8
(осам) месечних обилазака градилишта .“

НОВИ – VI МОДЕЛ УГОВОРА САДА ГЛАСИ (ПОНУЂАЧИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ГА
ДОСТАВЕ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ):
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VI МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ – ИЗРАДА ПЛАНА ПРЕВЕНТИВНИХ
МЕРА И УСЛУГА КООРДИНАТОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ – СУТЈЕСКА
УЛИЦА И БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НА ХОРГОШКОМ ПУТУ У СУБОТИЦИ
ЈНМВ К 11/18
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 – Израда
плана превентивних мера и услуга координатора за безбедност и здравље на раду – Сутјеска улица-к.п.
25531 и 25532 к.о. Стари град Суботица и бициклистичка стаза на Хоргошком путу-к.п. 1452, 10972/1 и
10972/5 к.о. Палић, 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-404-274/2018 од 24.05.2018. године, редни број ЈНМВ К 11/18.
- да је Давалац услуге доставио понуду број ______ од дана ______________________, заведену
код Наручиоца под бројем IV-404-274/2018-** 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 **.**.2018. године,
Понуда Даваоца услуге и техничка спецификација Наручиоца се налазе у прилогу овог Уговора и
чине његов саставни део.
Члан 2.
Предмет јавне набавке је услуга израде плана превентивних мера и услуге координатора за
безбедност и здравље на раду за време извођења радова на изградњи коловоза у улици Сутјеска и
изградњи бициклистичке стазе на Хоргошком путу у Суботици.
Члан 3.
А) Вредност услуге Израда плана превентивних мера и услуга координатора за безбедност и
здравље на раду – на изградњи коловоза у Сутјеска улици у Суботици из табеле А обрасца понуде,
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износи ________________ динара (словима: ________________________ динара) без ПДВ-а, а са
ПДВ-ом износи _________ дин, (словима: ___________________ динара) а на основу цена из
усвојене понуде Даваоца услуге број _______ од __.__.2018. године.
Б) Вредност услуге Израда плана превентивних мера и услуга координатора за безбедност и
здравље на раду – на изградњи бициклистичких стаза на Хоргошком путу у Суботици из табеле Б
обрасца понуде, износи ______________ динара (словима: _________________________ динара) без
ПДВ-а, а са ПДВ-ом износи ______________ дин, (словима: _________________________ динара) а на
основу цена из усвојене понуде Даваоца услуге број _______ од __.__.2018. године.
Укупна вредност услуге – Израда плана превентивних мера и услуга координатора за
безбедност и здравље на раду - на изградњи коловоза у Сутјеска улици у Суботици и изградња
бициклистичке стазе на Хоргошком путу у Суботици (А+Б) из рекапитулације обрасца понуде –
износи ________________________ динара (словима: _______________________________ динара)
без
ПДВ-а,
а
укупно
са
ПДВ-ом
износи
_____________________
(словима:
___________________________ динара). на основу цена из усвојене понуде Вршиоца услуге број
_________ од __.__.2018. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената
на основу којих је одређена.
Члан 4.
Вршилац услуге се обавезује да услугу из члана 2. овог Уговора да изради и преда Наручиоцу
„План превентивних мера“ за предметне објекте, у року од највише 7 (седам) дана од дана потписивања
уговора.
Пошто постоје два предметна објекта, Вршилац услуге треба да изради „План превентивних
мера“ за сваки објекат понаособ. План превентивних мера се испоручује у по три оригинална
одштампана примерка и по један дигитални примерак у одговарајућем електонском формату – pdf.
Вршилац услуге се такође обавезује да обезбеди вршење послова координатора за безбедност и
здравље на раду за време извођења радова за предметне објекте, која услуга почиње даном почетка
извођења радова, о чему ће се сачинити посебан записник о увођењу вршиоца услуге у посао, а престаје
даном завршетка радова, што се констатује грађевинским дневником. Максималан рок за извођење
радова за предметне објекте је укупно 60 (шездесет) календарских дана.
Вршилац услуге се обавезује да одмах по потписивању уговора достави Наручиоцу решење о
именовању координатора за израду плана превентивних мера и решење о именовању координатора за
безбедност и здравље на раду за време извођења радова.
Члан 5.
Вршилац услуге је дужан своју обавезу извршити у свему према правилима струке и важећим
прописима. Координатор у фази извођења радова је обавезан да обави минимално 8 (осам) месечних
обилазака градилишта .
Вршилац услуге у целости одговара, укључујући и евентуалну одговорност пред надлежним
органима, за своју услугу координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова, као и
за „План превентивних мера“, у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник
РС“, бр. 101/05 и 91/15) и у свему према Уредби о безбедности и здрављу на раду на привременим и
покретним градилиштима („Службени гласник РС“ бр. 14/09 и 95/10).
Члан 6.
Наручилац је у обавези да Вршиоцу услуге достави сву потребну документацију коју Вршилац
услуге захтева, а која му је потребна за пружање услуге, као и да му омогући приступ и увид у предметну
документацију.
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Члан 7.
Наручилац се обавезује да цену услуге израде „Плана превентивних мера“ предмета уговора
исплаћује у року од 45 дана од дана пријема исправних фактура од стране Наручиоца на рачун Вршиоца
услуге број ________________________ код банке _______________________, који Вршилац услуге може
испоставити најраније са датумом примопредаје „Плана превентивних мера“._
Накнаду за услугу координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова,
Наручилац ће платити Вршиоцу услуге по испостављеним исправним месечним фактурама, све до
завршетка радова, у року до 45 дана од дана пријема исправних фактура од стране Наручиоца. Обрачун
дана, за плаћање услуге координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова ће се
вршити на основу броја дана за извођење радова на предметним објектима на крају одговарајућег
месеца.__
Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који ће вршити
плаћање, и то: 09693 Градска управа Суботица.___________________.
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.
Наручилац врши исплату са апропријације у Буџету Града Раздео 4, глава 08, Програм 07 Шифра
пројекта 0701-П22, функција 451, економска класификација 511451.
Члан 8.
Вршилац услуге се обавезује да приликом закључења уговора или најкасније року од 5 дана, од
дана закључења уговора достави бланко сопствену 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 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
акоДавалац услуге не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.
По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити
враћено.
Члан 9.
У случају неиспуњена обавеза предмета уговора и једностраног раскида уговора Наручилац има
право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла.
Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са
отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.
Град Суботица, Градска управа
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Члан 10.
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 11.
За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима као и други позитивни правни прописи који регулишу ову област.
Члан 12.
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 13.
Уговорне стране евентуална спорна питања настала 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 14.
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
ВРШИЛАЦ 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.
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III
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 11/18 на страни 31/38 у VII
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачци 14. РОК ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Мења се и сада гласи :
„14. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Рок за подношење понуда је 05.06.2018. 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 05.06.2018. године до 11,00 часова без обзира на начин достављања.
IV
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН К 11/18 на страни 31/38 у VII УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ у тачци 15. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Мења се и сада гласи :
„15. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда ће се обавити 05.06.2018. 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."

V
У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
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