Грађевинска дирекција Србије

ВЈН 15/13

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012), (у
даљем тексту: Закон) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
(„Службени гласник РС“, број 29/2013), Одлуци бр. 189227од 30.12.2013. године, о покретању
поступка јавне набавке ВЈН 15/13 и Решења о образовању Комисије бр. 189228 од
30.12.2013. године, дана 31.01.2014. године, припремљенe су следеће:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку у отвореном поступку под ознаком ВЈН 15/13 чији је предмет
пројектовање и грађење саобраћајница са припадајућим инфраструктурним
инсталацијама и припрема парцела за привођење намени за ГП-П на локацији
комплекса „Степа Степановић“ у Београду по систему - Кључ у руке

1. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. У Делу 1 Конкурсне документације, на страни 2 после речи: ДЕО 3 , додају се и
речи: „техничке спецификације“.

2. У Делу 1 Конкурсне документације, на страни 5 у Делу 2)2.9 додају се речи „и
радова“.

3. У Позиву и у Делу 1 Конкурсне документације свуда се речи „ГП –„ мењају се
речима: „ГП-1“.

4. У Делу 1 Конкурсне документације, на страни 5. тачка 7, мења се и гласи:
Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: важећу дозволу надлежног органа
за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом и Решење Републичког геодетског завода за
израду техничке документације за извођење геодетских радова у складу са
важећим Законом о државном премеру и катастру. (чл. 75. ст. 1. тач. 5)
Закона);

5. У Делу 1 Конкурсне документације, на страни 10. у

табели Изјаве, речи:
„укупна вредност радова - пројектовања“, мењају се речима:“површине у м2
радова или дужине у м, радова и/или пројектовања“.

6. У Делу 1 Конкурсне документације, на страни 11, у Обрасцу модела потврде
изведених радова –пројектовања, после речи:“ у периоду од_______до _____“
у сваком редном броју, додају се и речи и црта: _____“површине од
___________м2 или дужине од__________ м“. (пројектовање и/или радови)

7. У Делу 1 Конкурсне документације – Делу 3 Конкурсне документације под
називом „Упутство понуђачима како да сачине понуду“, у Делу 3)10, на страни
21. у тачки под називом „3. Депозит за добро и квалитетно извођење радова“,
додају се речи: “и пројектовање“. Објашњење: Уместо банкарских гаранција за
пројектовање и извођење радова Наручилац задржава депозит од десет
процената (10%) од вредности сваке привремене ситуације и за пројектовање
и за извођење радова.

8. У Делу 1 Конкурсне документације - Део 6 Конкурсне документације под
називом „Модел Уговора“ на стр. 37 и 38, мења се члан 14 , тако да члан 14. у
целости гласи:
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„Извршилац је дужан да Наручиоцу достави:
 Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса на износ вредности аванса са
ПДВ пројектовање– израду техничке документације, односно на износ од
_________________ динара са ПДВ, најкасније пет дана по потписивању овог
уговора, а пре уплате аванса. Банкарска гаранција за повраћај примљеног аванса за
пројектовање– израду техничке документације се враћа извршиоцу по правдању тог
аванса.
 Банкарску гаранцију за повраћај примљеног аванса за извођење радова на износ
вредности аванса за извођење радова од динара_______________, у року од пет
дана од дана увођења у радове, а сагласно овој конкурсној документацији. Банкарска
гаранција за повраћај примљеног аванса за извођење радова враћа се извођачу по
правдању тог аванса.


Банкарску гаранцију за гарантни период на износ од пет процента (5%) од укупне
вредности изведених радова без ПДВ. Гаранција ће важити до истека гарантног
периода од две године рачунато од датума њеног издавања, а за опрему период
назначен у гарантном листу произвођача. Банкарску гаранцију за гарантни период
Извршилац предаје Наручиоцу у року од пет дана од дана издавања Потврде о
завршетку радова, сагласно Конкурсној документацији.

За добро и квалитетно извршење услуге пројектовања Наручилац задржава депозит од 10
процената (10 %) од вредности сваке привремене ситуације, тако да укупан депозит износи
10 процената (10 %) од укупно уговореног износа који треба да се врати Извршиоцу након
издавања Потврде о завршетку израде техничке документације.
За добро и квалитетно извођење радова Наручилац задржава депозит од 10 процената (10
%) од вредности сваке привремене ситуације, тако да укупан депозит износи 10 процената
(10 %) од укупно уговореног износа који треба да се врати Извршиоцу након издавања
Потврде о завршетку радова.
Средства депозита из претходна два става овог члана задржана као гаранција за добро и
квалитетно извршење пројектовања односно извођење радова не подлежу валоризацији и
обрачуна камата, те ће бити исплаћена Извршиоцу у номиналном износу.“
9. У Делу 1 Конкурсне документације, у Делу 5. под називом Образац структуре цене, мења
се Образац 5)1 Цена коштања употребе механизације, тако да исти гласи:
-

Багер
Камион
Виброваљак
Финишер
ГПС пријемник
Тотална станица
Дигитални нивелир
Бушећа гарнитура

_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________

динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара
динара

по часу
по часу
по часу
по часу
по часу
по часу
по часу
по часу

10. У Делу 1 Конкурсне документације - Део 6 Конкурсне документације под називом „Модел
Уговора“ на страни 38. мења се члан 15. у ставу ставу 1. тако да члан 15. у ставу 1. сада
гласи: „Гарантни период за изведене радове траје 2 (две) године, а за уграђену опрему
према гарантним листовима произвођача и тече од дана издавања потврде о завршетку
радова.“
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11. У Делу 1 Конкурсне документације - Део 6 Конкурсне документације под називом „Модел
Уговора“ члан 9 Модела уговора мења се и гласи:
Уговорену цену Наручилац ће платити Извршиоцу на следећи начин:
- авансно 20% од вредности пројектовања – израде техничке документације са ПДВ,
што износи ________________ динара
- остатак у износу од 80% уговорене цене за пројектовање – израду техничке
документације у износу од _____________ динара без ПДВ, односно
_________динара са ПДВ по привременим месечним ситуацијама и окончаној
ситуацији.
- авансно 20% од вредности извођења радова што износи ________________ динара
- остатак у износу од 80% уговорене цене за извођење радова у износу од
________________динара, по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, на
начин описан у Делу 2 Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 15/13.
12. У Делу 1 Конкурсне документације – Делу 3 Конкурсне документације под називом
„Упутство понуђачима како да сачине понуду“, Део 3)11 мења се и гласи:
„Обрачун разлике у цени
Цена се у јавној набавци изражава у динарима.
Обрачун разлике у цени врши се на начин који је дефинисан у Делу 2 Конкурсне
документације за ВЈН 15/13.“

ИЗМЕНЕ ДЕЛА 2 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗМЕНЕ ВЈН 15/13
ДЕО 2 - УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ
Страна 10
Из трећег реда Става 1., Члана 7. брише се:
„Посебним условима и/или“
Стране 10 и 11
Мења се Став 1., Члана 8 који сада гласи:
„Осим у случају када је другачије предвиђено Општим условима, Наручилац ће одмах након
потписивања Уговора доставити Извршиоцу један примерак комплетне Понуде Извршиоца и
локацијску дозволу.“
Стране 11 и 12
Мења се Став 1., Члана 10 који сада гласи:
„Предмет јавне набавке је извршење свих припремних радова (израда недостајућих
подлога), Израда техничке документације и извођење радова на планирању и нивелацији
терена на парцелама ГП1, ГП2, ГП3, ГП4, ГП5 и делу ГП6 на локацији касарне „Степа
Степановић“ и сервисне саобраћајнице У1 и колско-пешачке улице КП1 и КП2 са
припадајућим инсталацијама и подземним контејнерима и
Послова по овлашћењу
Наручиоца, по систему „Кључ у руке“ у насељу „Степа Степановић“ у Београду у свему
према Спецификацији припремних радова, пројектне документације и попису и опису радова
на изградњи објеката и услуга по овлашћењу Наручиоца датих у делу 3. Конкурсне
документације.
Извршилац је дужан да Наручиоцу преда Техничку документацију у стандардном (папирном)
облику у 6 (шест) примерака и у електронској форми у 2 (dwg. Format i 3D), тј. у 6+2=8 (осам)
примерака.
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Извршилац је дужан да преда Наручиоцу:
 Пројекат изведеног стања свих уговорених садржаја


Подношење захтева и подизање свих услова и сагласности за израду Идејних и
Главних пројеката која предвиђа Закон о планирању и изградњи објеката (Сл. гласник
РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11) су обавеза Извршиоца

све друге радове садржане у Уговорној документацији који се посебно не набрајају.
Извршилац ће, без посебних трошкова по Наручиоца, извршити све припремне, грађевинске,
инсталатерске, завршне и друге радове, који се не наводе одвојено, али су неопходни за
комплетирање и обезбеђивање функционалности објекта“
Страна 12
Мења се Став 5., Члана 10 који сада гласи:
„Извршилац ће дати сва обавештења и платити све обавезе, накнаде, таксе и др. које треба
платити по прописима важећим у Републици Србији и граду Београду, ради Извршења
посла, односно које треба платити према одредбама и прописима надлежних органа и других
правних лица односно установа чија су имовина и права угрожена или могу бити угрожена
Извршењем посла, на било који начин.“
Страна 13
Брише се први пасус Става 8., Члан 10
Страна 17
Мења се Став 2., Члана 13 који сада гласи:
„Динамички план представља основ за израду Оперативних планова, Пресека стања радова
и месечних извештаја“
Страна 18
Мења се Став 1., Члана 14. који сада гласи:
„Извршилац ће обезбедити Наручиоцу 6 (шест) примерака комплетне Техничке
документације у папирној форми и 2 (два) примерка у електронској форми. Након извршене
техничке контроле и отклањања евентуалних примедби, Наручилац ће дати писмену
сагласност на Техничку документацију.“
Страеа 18 и 19
Мења се Став 2., Члана 14. који сада гласи:
„Извршилац је дужан да на градилишту води и чува, без посебних трошкова по Наручиоца, и
следећу документацију:
-

решење о грађевинској дозволи,
грађевински дневник,
пријаву радова надлежним институцијама,
књигу инспекције,
Решење одговорног руководиоца радова са лиценцом,
Решења о именованим надзорним органима,
атесте уграђених материјала и опреме,
записнике о испитивању радова, уређаја и инсталације,
елаборат о заштити на раду,
Пројекат организације градилишта,
Техничку документацију,
Сагласност надзора на одобрене узорке материјала и опреме,
Одобрени пројекат скеле,
Пројекат изведеног стања,
Геодетско снимање темеља сагласно законској регулативи,
другу документацију у складу са важећим прописима

Грађевински дневник и књига инспекције воде се у свему према Правилнику о садржини и
начину вођења књиге инспекције и грађевинског дневника.“
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Страна 21
Мења се Став 1., Члана 18. који сада гласи:
„Заштита суседних објеката је обавеза Извршиоца. Извршилац ће обезбедити Наручиоца од
свих губитака и потраживања због повреда или штета нанетих било ком лицу или имовини,
које могу да се појаве извођењем и одржавањем радова и обештетиће га за све
рекламације, потраживања, одштете, трошкове и издатке настале по том основу, осим ако
такве околности нису настале као последица Више силе или методом рада коју је наметнуо
Наручилац и/или Надзор.“
Страна 23
Мења се први пасус Става 1., Члана 20. који сада гласи:
„Извршилац је дужан да прибави Извод из катастра постојећих подземних инсталација у
радном делу градилишта. Уколико Извршилац изврши оштећење наведених инсталација,
трошак поправке истих пада на терет Извршиоца.“
Мења се први пасус Става 1., Члана 21. који сада гласи:
„Извршилац је дужан да без посебног трошка по Наручиоца изврши обележавање објекта,
геодетски контролише грађење, изврши сва геодетска снимања сагласно законским
одредбама и на иста добије потврду Републичког геодетског завода.“
Страна 34
Мења се први пасус Става 1., Члан 40. који сада гласи:
„Извршилац ће у року од пет (5) дана након потписивања Уговора, а пре уплате аванса за
израду Техничке документације, обезбедити Банкарску гаранцију за повраћај примљеног
аванса за израду Техничке документације, на износ укупне вредности аванса за израду
Техничке документације. Извршилац ће такође обезбедити Банкарску гаранцију за повраћај
примљеног аванса за Извођење радова, у року од 5 дана од дана увођења у посао
Извршиоца радова, на износ укупне вредности аванса за Извођење радова.“
Мења се први пасус Става 3., Члан 40. и сада гласи:
„Извођач ће као гаранцију за Гарантни период Изведених радова, обезбедити Банкарску
гаранцију у вредности од 5% од вредности извршених радова и услуга по коначном обрачуну.
Гаранција ће важити до истека Гарантног периода од две године. Извршилац ће Гаранцију за
добро и квалитетно извођење радова заменити Гаранцијом за гарантни период и исту ће
одобрити Наручилац. Ова Гаранција ће бити враћена Извршиоцу у року од четрнаест (14)
дана од дана издавања Потврде о завршетку Гарантног периода од две године, од стране
Наручиоца“
Мења се Став 4., Члана 40. И сада гласи:
„Банкарске гаранције из тачака 40.1 и 40.3 овог Члана биће у облику који је дат у делу 2.3 и
2.4 ове Тендерске документације. Давалац такве гаранције биће нека од првокласних банака
по класификацији НБС предложена од стране Извршиоца, а одобрена од стране Наручиоца.
Трошкове Банкарских гаранција сносиће Извршилац.“
Страна 35
У првом реду другог пасуса, Став 3., Члана 41. брише се реч:
„накнадној“
Брише се Став 2, Члана 42.
Страна 36
Мења се први пасус Става 2., Члана 43. и сада гласи:
„Периодична плаћања вршиће се на основу испостављених привремених ситуација
Извршиоца. Наручилац је дужан да изврши преглед и оверу привремене ситуације и да
Извршиоцу врати оверен примерак ситуације у року од 10 дана од достављања привремених
ситуација. Наручилац ће извршити плаћање оверене привремене ситуације у року од 30
дана од овере ситуације. Плаћање по привременим ситуацијама неће представљати
квалитативни и квантитативни пријем било којих радова извршених у складу са Уговором.“
Страна 38
Мења се први пасус Става 4., Члана 44. и сада гласи:
„По издавању Потврде о Завршетку Извршења посла и извршеног Коначног обрачуна,
Извршилац ће испоставити окончану ситуацију. Наручилац је дужан да изврши преглед,
оверу и плаћање окончане ситуације у року до 10 + 30 = 40 дана. Извршењем коначног
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плаћања Наручилац неће одустати од било ког захтева, а нарочито оних који проистичу из:“
У трећем реду другог пасуса Става 1., Члана 45. брише се:
„дефинисан Чланом 38. Посебних услова“
Страна 45
Мења се Став 4, Члана 55. и сада гласи:
„Наручилац има право да у сваком тренутку раскине Уговор и без кривице Извршиоца
дефинисане тачком 55.1 ових Општих услова. У том случају Наручилац ће исплатити
Извршиоцу износ, који је у тренутку раскида, оправдано зарадио Извршилац за стварно
Извршени посао према Уговорној документацији, било којих неискоришћених или делимично
искоришћених материјала, Грађевинских постројења и монтажне опреме, без евентуално
изгубљене добити, које Извршилац оправдано има због таквог раскида Уговора.“
Брише се наслов Члана 56.:
„ПОВРЕДЕ УГОВОРНИХ ОДРЕДБИ ОД СТРАНЕ ИЗВРШИОЦА“
Нови наслов Члана 56. гласи:
„РАСКИД УГОВОРА ОД СТРАНЕ ИЗВРШИОЦА“
Страна 53
У делу 2.5 – РЕЧНИК ТЕРМИНА мења се Став 5. “Вишкови радова“ који сада гласи:
„„Вишкови радова“ значи количине радова које су веће од уговорених количина а Извођач
је дужан да их изведе ради обезбеђења функционалности објекта, без обзира на проценат те
количине у односу на уговорену количину и третман, сагласно процедури дефинисаној
Делом 2. Услова за уговарање.“
Стране 54 и 55
У делу 2.5 – РЕЧНИК ТЕРМИНА мења се Став 23. “Накнадни радови“ који сада гласи:
„„Накнадни радови“ значи радове који нису уговорени нити неопходни за испуњење
Уговора, које Извођач треба да изведе по налогу Наручиоца, а сагласно процедури
дефинисаној Делом 2. Општих услова.“
Страна 55
У делу 2.5 – РЕЧНИК ТЕРМИНА мења се Став 26. “Непредвиђени радови“ који сада
гласи:
„„Непредвиђени радови“ значи радове који нису уговорени, али их је неопходно извести за
испуњење Уговора ради обезбеђења стабилности и функционалности објекта, а сагласно
процедури дефинисаној Делом 2. Услова за уговарање.“
Страна 56
У делу 2.5 – РЕЧНИК ТЕРМИНА мења се Став 38. “Примопредаја Радова“ који сада
гласи:
„„Примопредаја Радова“ означава грађевинскоправни акт коначног споразума између
Наручиоца и Извођача радова којим се врши квантитативна и квалитативна предаја објекта
Наручиоцу. Примопредаја Радова ће се извршити према процедури, из ове Конкурсне
документације.“

Напомена: Након ових Измена и допуна биће објављен прочишћен текст целокупне
Конкурсне документације за јавну набавку ВЈН 15/13 са имплементираним свим
Изменама и допунама објављеним до 31.01.2014. године. Прочишћен текст садржи и
исправке словних и језичких грешака уочених у Конкурсној документацији.
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