ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КД. КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА НАСИПАЊУ ПУТЕВА У МЗ ПОДРИЊЕ ЛОЗНИЧКО
ПОЉЕ
Број: 1Р/2014

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Крајњи рок за достављање понуда:
Јавно отварање понуда:
Продужава се рок за достављање понуда
Отварање понуда

Датум и време:
26. мај 2014. године до 12,00 сати
26. мај 2014. године у 12,30 сати
29.мај 2014. Године у 12,00
29.мај 2014. Године 12:30

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/2012 и
Одлуке о покретању поступка јавне набавке од 15.05.2014. године Комисија за реализацију јавне
набавке доставља измене и допуне конкурсне документације .

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА
ПРЕДРАЧУН РАДОВА Извођење радова на насипању путева у МЗ Подриње Лозничко Поље
1.Набавка, транспорт и разгртање
материјала (дробљени камени
агрегат 0-31 мм)
Обрачун по м3

m3

480

x

УКУПНО без ПДВ-а
ПДВ 20%
УКУПНО са ПДВ-ом

________________________
(штампано име и презиме овлашћеног лица)

Датум и место:
________________
М.П.

________________________
(потпис овлашћеног лица)

Прилог 8

МОДЕЛ УГОВОРА
На основу члана 113. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС“, бр.124/12), а по
спроведеној јавној набавци мале вредности набавка извођења радова – Извођење радова
на насипању путева у МЗ Подриње
, закључује се

УГОВОР
О набавци извођења радова – Извођење радова на насипању путева у МЗ
Подриње Лозничко Поље
Закључен између:
1. МЗ „Подриње“ Лозничко Поље , ПИБ 101563702; МАТ.БР. 07337078,
(у даљем тексту Наручилац), кога заступа председник МЗ Душко Дивнић.
и
2. __________________________, Ул. ____________, ПИБ ____________ (у даљем тексту
Понуђач), кога заступа __________________________________
За оба уговарача у даљем тексту Уговорне стране.
Члан 1. Основ за уговарање
Уговорне стране констатују:
 Да је наручилац на основу члана 39 Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1Р/14 ,
спровео поступак јавне набавке мале вредности бр.1Р/14
 Да је понуђач дана ______2014. године доставио понуду бр. ______/14-___ која у
потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која се
налази у прилогу и саставни је део овог уговора;
Да је Наручилац у складу са чл. 107 ст.3 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС
бр.124/12“), као и Одлуке о додели уговора бр. ___ од ________.2014.
године, изабрао понуду понуђача ______________ као најповољнију.
Да се уговор за јавну набавку мале вредности бр. 1Р/14 закључује до реализације
Ууговорених радова.

Члан 2. Предмет уговора
Предмет уговора је сукцесивно извођење радова на насипању путева у МЗ Подриње
Лозничко Поље на основу писаног захтева наручиоца, у складу са потребама за
предметне радова,
у свему према понуди бр._______________ од ___________ године усвојеној у поступку јавне
набавке мале вредности бр. 1Р/14, а на основу Одлуку о додели уговора број ______________
од ____________ године.
Члан 3. Обавезе понуђача
Понуђач се обавезује да изврши услуге према усвојеној понуди број ____________
од ___________ године, конкурсној документацији, техничкој спецификацији, сагласно
утврђеним роковима у овом уговору, према законима, прописима, стандардима и
нормативима, правилима, спецификацијама и етици струке.

Члан 4. Период важења уговора
Уговор за јавну набавку мале вредности бр. 1Р/14 закључује се за период до реализације
услуга.
Члан 5. Обавезе наручиоца
ОБРАЧУН И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА
Коначна вредност радова утврдиће се према коначном обрачуну, а на основу
количина из грађевинске књиге и усвојених јединичних цена. До промене јединичних
цена може доћи у случају поремећаја на тржишту или промени законских прописа који
утичу на промену цена.
Захтев за обављање примопредаје радова подноси извођач да су радови
завршени и спремни за примопредају као и свог увида у стање изведених радова.
Приликом примопредаје радова наручилац и извођач праве записник у коме
констатују, квалитет радова, квалитет уграђеног материјала и др. Даном
примопредаје објекта тече гарантни рок.
Члан 6.
Све што није регулисано овим Уговором важе позитивни правни прописи и
начела која регулишу ову област рачунајући ту и посебне одредбе узанси о
грађењу.

Члан 7.
ПЛАЋАЊЕ
Изведени радови исплаћиваће се путем авансне, привремених и окончане
ситуације, а према количинама стварно изведених радова, који морају бити
евидентирани и оверени у грађевинској књизи, и према уговореним јединачним
ценама.
Наручилац је дужан да примљену и неоспорену ситуацију исплати у року од _____
дана од дана овере од стране надзорног органа.
Члан 8. Уговорена цена
Уговорне стране су сагласне да је вредност Радова износи: ______________________
______________без ПДВ-а, односно _____________________________________са ПДВом.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Члан9. Рок извођења радова и гарантни рок
Рок за извођење радова _______________.
Гарантни рок____________________.
Члан 10. Прелазне и завршне одредбе
СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕБЕЂЕЊА
Понуђач је дужан да приликом потписивања уговора достави Наручиоцу
уредно потписану сопствену бланко меницу , без жираната у корист наручиоца ,
са овлашћењем за попуну у висуини од 10% вредности уговора - са клаузулом
''без протеста'' и '' по виђењу'' , као средство финансијског обезбеђења на име
доброг извршења уговорених обавеза.Меница за добро извршење свих
уговорених обавеза мора да важи још десет дана од дана истека рока за коначно
извршење свих уговорених обавеза.
Члан 11. Прелазне и завршне одредбе
На све односе између наручиоца и понуђача који нису регулисани овим уговором,
примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом уговора, уговорне стране ће
покушати да реше споразумно. Уколико спорови између наручиоца и понуђача не могу да
се реше споразумно, спорове ће решавати Привредни суд у Ваљеву.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка за
сваку уговорну страну.
ПОНУЂАЧ
_______________________________

НАРУЧИЛАЦ
_______________________________

