_______________________________________
Београд, Булевар краља Александра 282
VI Број: 404-304/2020-13
Датум: 30.11.2020.

И З М Е Н А (АДЕНДУМ 2)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ ИЗГРАДЊЕ
СЕВЕРНЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО КРАГУЈЕВЦА
Број јавне набавке: 55/2020

Београд
новембар 2020. године
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На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12,
14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС“, бр. бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 404304/20-2 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 404-304/20-3, Јавно
предузеће „Путеви Србије“ Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту:
Наручилац), у року предвиђеном за подношење понуда, врши измену и допуну конкурсне
документације за јавну набавку у отвореном поступку:

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ СА СТУДИЈОМ ОПРАВДАНОСТИ ИЗГРАДЊЕ СЕВЕРНЕ
ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО КРАГУЈЕВЦА
Број јавне набавке: 55/2020
У поглављу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ тачка 2. Врста поступка
јавне набавке, мења се тако да сада гласи:
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о изменама и допунама
Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС,
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон и
9/20), Законом о путевима (Сл. гласник РС бр. 41/18 и 95/18-др.закон), Законом о изменама и
допунама Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/04, 36/09, 36/09др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), Правилником о условима
које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута („Сл. гласник РС“ бр.50/11), Правилника о садржини, начину и поступку
израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
(Сл. гласник РС бр. 73/19) и другим важећим законима, прописима и стандардима који важе
за ову врсту посла.
У поглављу III ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК, тачка 3.2. ОПИС АКТИВНОСТИ, подтачка

2032 Законска и друга регулатива, мења се тако да сада гласи:
При изради Идејног пројекта са Студијом оправданости државног пута придржавати
се Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон и 9/20), Закона о путевима (Сл. гласник РС бр. 41/18 и
95/18-др.закон), Закона о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (Сл.
гласник РС бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18др.закон), Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“ бр.50/11),
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке
документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 73/19), Стандарда, као и
све друге законске регулативе у вези са планирањем, пројектовањем и изградњом
предметног путног правца.
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У поглављу VII МОДЕЛ УГОВОРА, мења се у целости тако да сада гласи:

Београд, Булевар краља Александра 282
Број:
Датум:

УГОВОР
О ПРУЖАЊУ УСЛУГА
Закључен између уговорних страна:
1.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра
број 282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код
„АИК БАНКЕ“ Београд,телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран
Дробњак, дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац),

2.

______________________________________________,
_______________,
ул.
________________________ број ____, матични број _________________, ПИБ
_________________,
број
рачуна
_________________,
отворен
код
__________________________, које заступа ______________________________
(у даљем тексту: Добављач)
Чланови групе понуђача:


__________________________________________



__________________________________________

Подизвођачи:


__________________________________________



__________________________________________

Члан 1.
Уговорне стране констатују:
 да је Наручилац на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник
РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за
јавну набавку услуга – Идејни пројекат са Студијом оправданости
изградње Северне обилазнице око Крагујевца, спровео отворени поступак
јавне набавке услуга;


да је Добављач дана ____________ 2020. године, доставио понуду број
_________________, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог
Уговора;



да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу
Понуде Добављача и Одлуке о додели уговора бр. ______________ од
_______________ 2020. године, изабрао Добављача за закључење Уговора о
јавној набавци;
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 2.
Предмет уговора је израда Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње
Северне обилазнице око Крагујевца, у складу са пројектним задатком из Поглавља III
конкурсне документације.
ВРЕДНОСТ УСЛУГА
Члан 3.
Уговорену цену чине:


цена израде Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње Северне
обилазнице око Крагујевца из чл. 2. овог Уговора, са свим пратећим
трошковима,
без
пореза
на
додату
вредност,
у
износу
од
___________________ динара,



порез на додату вредност у износу од ________________ динара,
Укупна уговорена цена износи ___________________ динара

(словима:_______________________________________________________________динара)
Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора.
ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 4.
Уговорне стране су сагласне да ће Добављачу исплата уговореног износа из члана 3.
овог Уговора да буде извршена према следећој динамици:
-

80% путем привремених ситуација за извршење услуге у свему према
финансијском и динамичком плану. Привремене месечне ситуације саставља
Добављач и подноси на наплату Наручиоцу у 6 примерака.

20% по окончаној ситуацији и предаји финалне верзије Идејног пројекта са
Студијом оправданости (оверених од стране Ревизионе комисије).
Добављач се обавезије да уз сваку привремену ситуацију достави извештај о
извршењу посла на изради техничке документације.
Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне – ситуације плати
Добављачу у року који не може да буде краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана
испостављања привремених ситуација, односно усвајања и објављивања у службеном
гласилу Просторног плана и предаје финалне верзије Идејног пројекта, овереног од стране
Ревизионе комисије у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017).
-

РОК
Члан 5.
Добављач је обавезн да израду Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње
Северне обилазнице око Крагујевца, изради у следећим роковима:
- Рок за израду за израду Идејног решења је ______ дана од дана усвајања
Просторног плана;
- Рок за израду Идејног пројекта је ________ дана од дана добијања Локацијских
услова;
- Рок за поступање по извештају Ревизионе комисије је 20 дана од дoбијања
Прелиминарног извештаја.
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Рок не обухвата период од дана предаје Идејног решења до дана добијања
Локацијских услова, као и период од предаје Идејног пројекта са Студијом оправданости за
стручну контролу до добијања извештаја Ревизионе комисије.
Члан 6.
Ако Добављач не испуни уговорне обавезе у роковима предвиђеним Динамичким
планом и чланом 5. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два
промила) дневно, а уколико укупна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности,
Наручилац може једнострано раскинути уговор.
Износи уговорених казни обрачунавају се и наплаћују кроз прву наредну привремену
ситуацију, док укупни износ примењених уговорних казни уговарачи утврђују у поступку
коначног обрачуна.
ОБАВЕЗА ДОБАВЉАЧА
Члан 7.
Добављач се обавезује да послове из члана 2. овог Уговора:
 Изврши у складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
(Службени гласник РС бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон и 9/20);
 Законом о путевима (Сл. гласник РС бр. 41/18 и 95/18-др.закон);
 Законом о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС
бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/18др.закон);
 Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“ бр.50/11);
 Правилником о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле
техничке документације према класи и намени објеката (Сл. гласник РС бр. 73/19);
 Да предмет уговора изради у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора.
 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе финансијски и динамички
план реализације посла.
 Да у року од 7 дана од дана закључења уговора доставе решење о члановима
стручног тима сходно Конкурсној документацији (Образац - 1).


Да у року од 7 дана од дана закључења уговора достави банкарску гаранцију за
добро извршење посла издату у складу са одредбама конкурсне документације или
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу у складу са одредбама
конкурсне документације.
Члан 8.

Добављач се обавезује да поступи по примедбама Ревизионе комисије, без посебне
накнаде, у року који је предвиђен чланом 5. став 2. овог Уговора.
Члан 9.
Садржај и опремање предметне израде Идејног пројекта са Студијом оправданости
изградње Северне обилазнице око Крагујевца, мора да буде у сагласности са програмским и
пројектним задатком, техничким условима и законским прописима.
Члан 10.
Добављач се обавезује да испоручи Идејни пројекат и Студију оправданости у:
-

шест примерка у штампаном облику

-

два примерка у електронском облику у pdf формату

-

два примерка у електронском облику у отвореним форматима (dwg, xls, doc,
jpg,)
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-

по два примерка Сепарата за тендерску документацију на српском и енглеском
језику и по један примерак у електронском облику на српском и енглеском
језику.

Наручилац задржава право да у коначној динамици израде планско и пројектнотехничке документације одреди етапност израде и достављања исте.
Члан 11.
Добављач се обавезује да, без претходне писмене сагласности Наручиоца, неће током
рада ни након завршетка услуге и Уговора, објављивати нити чинити доступним трећим
лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини
било у деловима.
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 12.
Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди документацију неопходну за
реализацију послова из члана 2. овог Уговора.
Члан 13.
Уколико Наручилац у току израде Пројеката из члана 2. овог Уговора одустане од
његове израде или појединих делова, дужан је да писмено обавести Добављача о свом
одустајању и да надокнади све трошкове које је Добављач имао до дана пријема
обавештења о одустајању.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у
Београду.
Члан 15.
Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране
овлашћених лица уговорних страна.
На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 16.
Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.
Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 6 (шест) примерака
за Наручиоца, а 2 (два) за Добављача.
ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
в.д. директора

ДОБАВЉАЧ
Директор

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем
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У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 2.
Начин на који понуда мора да буде сачињена, мења се став 3. тако да сада гласи:
„Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд,
Булевар краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку услуга –
Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око
Крагујевца, ЈН бр. 55/2020 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је
примљена од стране наручиоца до петка 11. децембра 2020. године до 09,30 часова.“
У поглављу V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, тачка 3.
Отварање понуда и рок за доношење одлуке, мења се став 1. тако да сада гласи:
„Јавно отварање понуда извршиће комисија дана 11. децембра 2020. године у 10,00
часова у просторијама ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља Александра број
282. Oвлашћени представници понуђача морају комисији поднети писмену пуномоћ за
заступање понуђача у поступку отварања понуда.“
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