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Измене и допуне конкурсне документације

Општина Ивањица

Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
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Датум: 6.03.2018. године
ИВАЊИЦА

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл.гл.РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), наручилац Општина Ивањица, у отвореном поступку јавне набавке велике вредности
број 21/2017, чији је предмет набавка услуге израде главног пројекта санације и рекултивације
несанитарне депоније комуналног отпада Грбавчица у општини Ивањица, врши следеће измене и
допуне конкурсне документације.
1) На страни 27 од 52 конкурсне документације под тачком 12 мења се део који се односи на

средства финансијског обезбеђења, тако да након измене гласи:

12) ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђач је дужан да као средствo финансијског обезбеђења:
Преда Наручиоцу у тренутку закључења уговора оригинал бланко соло меницу са меничним
овлашћењем и поднетим захтевом банци за регистрацију менице као средство обезбеђења
за добро извршење посла, као и картон депонованих потписа.
Бланко соло меницa треба да буду издатa са клаузулом „без протеста“.
У случају реализације меницa ће гласити на износ од 5 % од вредности уговора.
Бришу се стране 27, 28, 29 и 30 конкурсне документације које се односе на достављање банкарске
гаранције за добро извршење посла.
2) Мења се члан 16 модела уговора, тако што се као средство финансијског обезбеђења за

добро извршење посла уместо банкарске гаранције, предвиђа оригинал бланко соло
меница.
У прилогу Вам достављамо измењен модел уговора.
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МОДЕЛ
УГОВОР ЗА НАБАВКУ УСЛУГА
Набавка услуге израде главног пројекта санације и рекултивације несанитарне депоније
комуналног отпада Грбавчица у општини Ивањица
бр. јнвв 21/2017
ПРЕАМБУЛА
Овај Уговор произилази из Буџета наручиоца и Плана јавних набавки општине Ивањица за 2018.
годину., записника о отварању понуда од 2.04.2018. године и одлуке Наручиоца, закључен је између:
1. Општина Ивањица, улица Венијамина Маринковића 1 (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ), кога
заступа Начелник Општинске управе Миланка Коларевић
и
2. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
I. ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Набавка услуге израде главног пројекта санације и рекултивације несанитарне депоније
комуналног отпада Грбавчица у општини Ивањица
бр. јнвв 21/2017
Члан 1.
НАРУЧИЛАЦ уступа, а ПРОЈЕКТАНТ се обавезује да у складу са спроведеним поступком јавне
набавке, привилима струке и техничким прописима изради пројектну документацију, а по ценама из
понуде ПРОЈЕКТАНТА број ___________ од _____________. године.
Документација из става 1. овог члана мора да буде израђена тако да се на основу исте може
добити грађевинска дозвола и изводити грађевински радови.
II. ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ
Члан 2.
Уговорена вредност услуге износи _______________
________________ динара са ПДВ-ом.

динара

без

ПДВ-а,

односно

Члан 3.
НАРУЧИЛАЦ и ПРОЈЕКТАНТ су сагласни да су уговорене цене из Понуде фиксне и да се не
могу мењати.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК И ЊЕГОВЕ ИЗМЕНЕ
Члан 4.
ПРОЈЕКТАНТ је дужан да благовремено и детаљно проучи пројектни задатак на основу којег се
израђује техничка документација саобразно овом уговору, као и да од НАРУЧИОЦА благовремено,
писмено, затражи објашњење у вези са недовољно јасним детаљима.
НАРУЧИЛАЦ је дужан да поступи по захтевима ПРОЈЕКТАНТА и да му у примереном року, у
писменој форми, пружи тражено објашњење о пројектном задатку.
Ако уочи недостатке у пројектном задатку и сматра да ту документацију треба мењати у циљу
побољшања или из других разлога, пројектант је дужан да о томе благовремено обавести
НАРУЧИОЦА.
III.
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Члан 5.
НАРУЧИЛАЦ има право да мења пројектни задатак на основу којег ће се израдити техничка
документација.
КВАЛИТЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 6.
Пројектна документација мора бити израђена на начин одрешен овим уговором, и складу са
прописима и правилима струке.
ПРОЈЕКТАНТ је дужан да сагласно прописима и правилима струке провери правилност технички
решења и рачунских радњи у техничкој докуменатцији коју је израдио и да исте овери.
ПРОЈЕКТАНТ је одговоран за техничка решења која се предвиђају у техничкој документацији.
Ако ПРОЈЕКТАНТ не изради техничку документацију, однодно њене делове по уговореном
пројектном задатку и у складу са техничким прописима, као и према резултатима сопственог
проверавања и правилима струке, НАРУЧИЛАЦ има право да захтева обустављање даљу израду
техничке документације, односно њеног дела, односно да захтева испуњење пројектованих уговорних
обавеза.
Ако је на начин из става 1. овог члана доведено у питање функционисање или сигурност објекта,
НАРУЧИЛАЦ има право да захтева да ПРОЈЕКТАНТ изради техничку документацију саобразно
уговорним захтевима НАРУЧИОЦА, односно у складу са прописима који се односе на стабилност
објекта.
IV.

Члан 7.
ПРОЈЕКТАНТ је дужан да пружи доказе о функционалности објекта саобразно пројектном
задатку, као и квалитету предвиђеног материјала за уграђивање и опреме у израђеној техничкој
документацији, што ће детаљно објаснити у техничком опису и спесификацији коришћених стандарда
или прилагањем атеста.
Ако контрола НАРУЧИОЦА уз подношење одговоарјућих доказа, захтева измену појединих
материјала или опреме коју ПРОЈЕКТАНТ предвиђа у техничкој документацији, ПРОЈЕКТАНТ је дужан
да ову измену омогиући.
Члан 8.
Када израђена документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом или је урађена
у супротности са изричитим условима овог уговора, НАРУЧИЛАЦ може, не тражећи претходно
отклањање недостатака, раскинути овај уговор и захтевати накнаду штете.
Члан 9.
НАРУЧИЛАЦ је дужан прегледати урађену пројектну документацију одмах након позива
ПРОЈЕКТАНТА и о нађеним недостацима без одлагања обавестити ПРОЈЕКТАНТА.
После прегледа и пријема уговорене документације, ПРОЈЕКТАНТ више не одговора за
недостатке који су се могли опазити обични прегледом, сем за скривене недостатке.
Члан 10.
НАРУЧИЛАЦ, када уредно обавести ПРОЈЕКТАНТА да урађена документација има неки неки
недостатак, може захтевати да се тај недостатак отклони и за то му одреди примерени рок.
НАРУЧИЛАЦ има право и на накнаду штете у случају утврђеним ставовима 1 и 2 овог члана.
Уколико ПРОЈЕКТАНТ не отклони недостатке у датом року, НАРУЧИЛАЦ ће то учинити на терет
ПРОЈЕКТАНТА.
Члан 11.
Ако урађена документација има недостатак због кога није у супротности са изричити условима
овог уговора, НАРУЧИЛАЦ је дужан допустити ПРОЈЕКТАНТУ да недостатак отклони у датом року.
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Ако ПРОЈЕКТАНТ не отлони недостатак до истека датог рока, НАРУЧИЛАЦ може, по свом
избору, извршити отклањање недостатка на рачун ПРОЈЕКТАНТА или снизи накнаду или раскинути
овај уговор.
У случајевима из става 1 и 2 овог члана; НАРУЧИЛАЦ има право и накнаду штете.
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 12.
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ПРОЈЕКТАНТУ плати израђену пројектну документацију у року од
______________ дана од дана испостављања и овере рачуна.
V.

VI.
РОКОВИ
Члан 13.
ПРОЈЕКТАНТ се обавезује да услуге који су предмет овог Уговора изврши и преда НАРУЧИОЦУ
пројектну документацију у року од ____________ календарских дана од дана закључења уговора.
УГОВОРНЕ КАЗНЕ
Члан 14.
Ако ПРОЈЕКТАНТ својом кривицом не изврши своје уговорне обавезе у року, дужан је платити
НАРУЧИОЦУ уговорни казну.
Уговорна казна износи 2 промила од укупне вредности уговорених услуга на изради техничке
документације за сваки дан закашњења у извршењу обавеза, стим што укупан износ овако одређене
уговорне казне не може да пређе 5% од укупно уговорене цене за израду техничке документације
VII.

Члан 15.
Уговрна казна се обрачунава до дана примопредаје техничке документације или дела техничке
документације која представља техничку целину, а може се самостално користити.
Захтев за остваривање права на уговорну казну може се истаћи најкасније до дана завршетка
коначног обрачуна.
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 16.
ПРОЈЕКТАНТ је у обавези да достави НАРУЧИОЦУ у тренутуку закључивања уговора оригинал
бланко соло меницу са меничним овлашћењем и поднетим захтевом банци за регистрацију менице, као
и картон депонованих потписам, као средство обезбеђења за добро извршење посла. У случају
реализације меница ће гласити на износ од 5% од уговорене вредности јавне набавке. Бланко соло
меница треба да буде издата са клаузулом “без протеста”.
VIII.

IX. САСТАВНИ ДЕЛОВИ УГОВОРА
Члан 17.
Саставни делови овог Уговора су:
- документација из поступка јавне набавке
- понуда ПРОЈЕКТАНТА бр.__________ од _________. год.
- Пројектни задатак.
Члан 18.
На сва питања која нису посебно регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
X. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Измене и допуне овог Уговора могу се вршити уз претходни писмени споразум између уговорних
страна који се као анекс прилаже овом Уговору.
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Члан 20.
Сва спорна питања решаваће се директним договором ПРОЈЕКТАНТА и НАРУЧИОЦА. Уколико
се спор не може на овај начин решити, уговора се надлежност Привредног суда у Чачку.
Члан 21.
Уговорне стране неће нудити другој страни нити тражити, прихватити или обећати било
директно или индиректно, за себе или неку другу страну поклон или повластицу које би биле или би
могле бити протумачене као незаконита радња или корупција.
Члан 22.
Овај уговор је правнo ваљано закључен и потписан од стране oзначених овлашћених
представника уговорених страна у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два) за НАРУЧИОЦА и
2 (два) за ПРОЈЕКТАНТА.

Пројектант

Наручилац
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ

Миланка Коларевић
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У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Наручилац
Општина Ивањица
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