Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
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ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
ЗА ОБЈЕКАТ СКУПШТИНЕ АПВ
БРОЈ КД: 404-155/2016
ЈН ОП 22/2016

Нови Сад, 05.10.2016. године
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На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/2012, 14/15 и 68/15)
Комисија за јавну набавку образована Решењем директора Управе за заједничке
послове покрајинских органа број 404-155/2016 од 06.09.2016. године
припремила је

ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР. 1
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА
ОБЈЕКАТ СКУПШТИНЕ АПВ
БРОЈ КД: 404-155/2016
У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈН ОП 22/2016
У
делу
2)
Конкурсне
документације
(врста,
техничке
карактеристике
(спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или
испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.) у тачки 2)4) рок испорука мења се
први пасус:
Рок за израду Плана заштите од пожара за наведени објекат је до 30 дана од дана
закучења Уговора. Рок за отклањање све евентуалне примедбе од стране Наручиоцa и
Управе за ванредне ситуације, све до добијања потребних сагласности на предметни План
заштите од пожара је до 20 дана од дана кад је Наручилац послао примедбу.
У Конкурсној документацији, у делу 6) мења се образац понуде и објављује нови
образац понуде.
У Конкурсној документацији, у делу 7) мења се Модел уговора и објављује нов модел
уговора.
-

Саставни део ових измена су:
НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
НОВ МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђачи су дужни да понуду сачине у складу са ОВИМ ИЗМЕНАМА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ и да попуне НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И НОВ МОДЕЛ УГОВОРА. У супротном
понуда ће се одбити као НЕПРИХВАТЉИВА.
Измене конкурсне документације бр. 1 се, сходно члану 63. став 1. Закона о јавним
набавкама, објављују на Порталу јавних набавки и на интернет страници Управе за
заједничке послове покрајинских органа - линк „јавне набавке“.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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6)1) НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ПОНУДА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ОБЈЕКАТ
СКУПШТИНЕ АПВ
на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и
интернет страници Наручиоца дана 21.09.2016. године
ЈН ОП 22/2016
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
*подаци из АПРа
Пословно име:
Скраћено пословно име:
Правна форма:
Адреса седишта:
Општина:

Место:

Улица:

Број:

Спрат/стан:

Адреса за пријем електронске поште:
Матични број:
ПИБ:
Оснивач (лични подаци оснивача – попуњава само предузетник):
Име и презиме:

ЈМБГ/лични број:

Назив банке и
број рачуна:
Телефон:
Овлашћено лице
за потписивање уговора:
Особа/лице за контакт:
Контакт телефон:
Деловодни број понуде:
Интернет страница на којој су докази из
чл. 77. ЗЈН јавно досупни
*(уколико се не достављају уз понуду):
Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а:

да

не

ПОНУДА СЕ ПОДНОСИ :
- самостално
- као заједничка понуда групе понуђача:
Скраћено пословно
групе понуђача:

име (назив)

члана

Место, општина и адреса седиште члана
групе понуђача

Напомена: Потребно је навести скраћено пословно име (назив) и седиште свих
учесника у заједничкој понуду.
- као понуда са подизвођачем:
Скраћено пословно име
(назив) и место и адреса
седишта подизвођача:

Проценат укупне вредности
набавке
која
ће
се
поверити подизвођачу:
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Део предмета набавке који
ће извршити подизвођач:

НАПОМЕНА:

Уколико се подноси заједничка понуда, као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде, обавезно
се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.

Уколико се подноси понуда са подизвођачем, као обавезан прилог који је саставни део Обрасца понуде,
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачу

2)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА
Напомена:рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда

Рок важења понуде је ___________ дана од дана отварања понуда
3)ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Предмет:

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ
ОД ПОЖАРА ЗА ОБЈЕКАТ СКУПШТИНЕ АПВ

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:
ПДВ:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ:
Начин, услови и рок плаћања:

вирмански, на рачун понуђача, у року до 45 дана
од дана пријема исправно сачињеног рачуна и
пратеће документације.

Рок за израду Плана заштите од
пожара за наведени објекат

__________ дана од дана закључења Уговора

Рок за отклањање све евентуалне
примедбе од стране Наручиоцa и
Управе за ванредне ситуације,
све до добијања потребних
сагласности на предметни План
заштите од пожара

__________ дана од дана кад је Наручилац послао
примедбу

ПОНУЂАЧ
М.П. ____________________________
(потпис овлашћеног лица)
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7) НОВ МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: 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 понуђачу којем је уговор додељен у
року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Понуђач којем је уговор додељен дужан је да у року од 8 дана од дана пријема уговора
исти потпише и овери и врати Наручиоцу.
Модел уговора понуђач попуњава*осенчене делове и оверава и доставља уз понуду.
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем
подизвођача, у уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,
односно сви подизвођачи.
УГОВОР
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА – ИЗРАДА ПЛАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА ЗА ОБЈЕКАТ
СКУПШТИНЕ АПВ
Редни број ЈН ОП 22/2016
закључен дана _____________________. године, у Новом Саду, између:
1. Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина бр. 16. (у даљем тескту: Наручилац), коју заступа директор Горан
Ћато, и
2. ______________________________________ из _________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.______________________ бр. ____________ (у даљем тексту: Добављач), кога заступа
______________________________________________.
(навести функцију и име и презиме)
АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
2. Групу понуђача чине:
2.1. _________________________________ из ______________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.2.___________________________________из ______________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.3.________________________________из _________________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
2.4._________________________________из ________________________,
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул.________________________________________ бр. ____________,
(у даљем тексту:_____________________________________________), а коју заступа
_______________________________________________________________________,
(име и презиме, функција)
______________________________________________________________________.
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
Споразум групе понуђача број:
__________________ од _______________ је
саставни део овог уговора.
Чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.
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Подаци о Наручиоцу:

Подаци о Добављачу:

ПИБ:

100716377

ПИБ:

Матични број:

08034613

Матични број:

Број рачуна:

840-30640-67
Управа за трезор

Број рачуна:

Телефон:

021/487 4096

Телефон:

Факс:

021/487 4087

Факс:

E-mail:

office.uprava@vojvodina.gov.rs

E-mail:

Интернет
страница
наручиоца:

www.uprava.vojvodina.gov.rs

Основ уговора:
Број ЈН:

ЈН ОП 22/2016

Датум објављивања јавне
Порталу јавних набавки
страници наручиоца

набавке на
и интернет

21.09.2016.

Број и датум одлуке о додели уговора:
Одлука о додели уговора објављена на ПЈН
и интернет страници наручиоца:
Понуда изабраног понуђача број _________ од ___________. _______. године

Предмет
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка услуга – израда плана заштите од пожара за објекат
Скупштине АПВ, (даљем тексту: услуга), а у складу са Техничком спецификацијом из
Конкурсне документације број: 404-155/2016 (у даљем тексту: Техничка спецификација).
Врста, количина, квалитет и цена услуге утврђени су према Позиву Наручиоца
објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, Техничкој
спецификацији и прихваћеној Понуди Добављача деловодни број:____________ од
_____________2016. године (у даљем тексту: Понуда).
Техничка спецификација и Понуда чине саставни део овог уговора.

Цена
Члан 2.
Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену које је Добављач дао у
Понуди.
Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора износи
_________________ динара без ПДВ, односно ___________________ 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.
АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:
Члан ____.
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то
_______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
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поверио подизвођачу ____________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________, матични број __________, а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
Добављач је део набавке која је предмет овог уговора и то
_______________________________________________________________________
(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу ____________________________________________________
(навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а)
ПИБ ________, матични број __________, а која чини _______% од укупне вредности
набавке.
За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара Добављач као да је сам
извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.
Рок испоруке
Члан 3.
Добављач је дужан да изради План заштите од пожара за објекат Скупштине АПВ
изврши у року од ____________ дана од дана закључења Уговора.
Добављач је дужан да отклони све евентуалне примедбе од стране Наручиоцa и
Управе за ванредне ситуације, све до добијања потребних сагласности на предметни План
заштите од пожара у року од __________ дана од дана кад је Наручилац послао примедбу.
Добављач се обавезује да изради план заштите од пожара за објекат Скупштине АПВ
у 4 (четири) примерка, штампаних на српском језику, и 1 (један) примерак у електронском
формату на „DVD“-у.
Уговорна казна
Члан 4.
Ако Добављач својом кривицом не испоручи уговорена добра у уговореном року
дужан је да плати наручиоцу на име уговорне казне износ од 4 % од вредности уговорених
услуга за сваки дан закашњења, с тим што износ уговорене казне не може прећи 5 % од
вредности уговорених услуга.
Изузетно рок из става 2. овог члана продужава се на захтев Добављача:
- у случају прекида испоруке који траје дуже од 2 дана, а није изазван 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, који ценећи околности наведене у захтеву одлучује о продужењу рока.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писмени споразум.
Квантитативно – квалитативни пријем усуга
Члан 5.
Добављач се обавезује да након пружања услуга Наручиоцу изда и овери Записник о
квалитативној и квантитативној примопредаји услуга.
Уговорне стране су сагласне да ће доказ о пруженим услугама бити Записник о
квалитативној и квантитативној примопредаји услуга оверен потписима овлашћених лица
Добављача и Наручиоца.
Овлашћено лице Наручиоца које врши комуникацију са Добављачем и потписује
Записник о квалитативној и квантитативној примопредаји услуга је Игор Аврамовић.
Уколико пружене услуге не одговарају уговореним, овлашћено лице Наручиоца може
одбити пријем услуга тако што неће оверити Записник о квалитативној и квантитативној
примопредаји услуга.
У случају из става 4. овог члана овлашћено лице Наручиоца сачиниће Записник о
рекламацији и писменим путем ће захтевати од Добављача да најкасније у року од 7 дана од
дана пријема писменог захтева поново пружи предметне услуге.
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Плаћање
Члан 6.
Наручилац се обавезује да Добављачу исплати уговорену цену из члана 2. овог
уговора вирмански, на рачун Добављача број ___________________________код пословне
банке _____________________________, у року до 45 дана од дана пријема исправно
сачињеног рачуна за пружене услуге и приложеног Записника о квантитативном и
квалитативном пријему услуга.
Рачун за испорученe услуге мора да буде насловљен на Наручиоца: УПРАВА ЗА
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА 21000 Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16,
ПИБ 100716377, матични број 08034613, број рачуна 840-30640-67 Управа за трезор.
Рачун мора да садржи позив на број 404-155/2016 и датум закључења овог уговора.
АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:
Члан ____.
На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке
број
___________ од ______________. године, ради учешћа у поступку јавне набавке услуга –
израда плана заштите од пожара за објекат Скупштине АПВ, у отвореном поступку, ред. бр.
ЈН ОП 22/2016 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. ____________,
4. _______________________________________________________________ из
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
______________________________ул.________________________ бр. ____________,
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 – носилац 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 Наручиоцу, за извршење
преузетог посла.
Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.
Гаранција извршења
Члан 7.
Добављач предаје Наручиоцу у депозит, као гаранцију за извршење уговорних
обавеза, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану, бланко соло
меницу серијског броја ________________ (попуњава Наручилац пре закључења уговора) са
меничним овлашћењем на износ од 10% од вредности уговора без ПДВ са роком важности
који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.
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Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења, предаје и картон
депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1. овог
члана.
Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност Наручиоцу да
може реализовати депоновану бланко соло меницу из става 1. овог члана у случају да не
изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок извршења, квантитет и
квалитет пружених услуга, као и у случају да не изврши друге уговорене обавезе у складу
са Уговором.
Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све до
испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћа истом.
У случају да Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да
реализује бланко соло меницу из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду трошкова
насталих због накнадне набавке услуга од другог Понуђача-Добављача.
Завршне одредбе
Члан 8.
Овај уговор се закључује на одређено време, до обостраног извршења свих
уговорених обавеза.
Члан 9.
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 10.
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 11.
Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 6
(шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка.
ЗА НАРУЧИОЦА
м.п. ________________________
Горан Ћато

м.п.
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ЗА ДОБАВЉАЧА
_________________________

