Општинска управа Пожега
Пожега, Трг Слободе бр. 9
Број: 404-1-35/2019
Датум: 08.03.2019. године
Јавна набавка број: 1.3.18/2019

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС"
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку, формирана за спровођење поступка јавне
набавке Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе
водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега, доноси следећу:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Мења се конкурсна документација ЈН број 1.3.18/2019 за јавну набавку Реконструкција и
доградња пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања на
катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега тако што се:
На страни 48. исте у делу 9.5. Други захтеви-Полиса осигурања мења се рок за достављање полисе
осигурања, треба да пише “Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике,
материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у
изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања већ у тренутку увођења у посао, односно првог
радног дана.“
На страни 68. Конкурсне документације у члану 12. Уговора треба изменити време достављања
полисе осигурања, тако да пише следеће: „Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике,
материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и
достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију већ у тренутку увођења у посао,
односно првог радног дана, са роком важења за цео период извођења радова. “

На страни 163. Конкурсне документације у Изјави понуђача о испуњавању услова из члана
75.ст1.тач.1-4 ЗЈН , на месту за потпис понуђача треба исправити тако да пише „Потпис овлашћеног
лица понуђача“.

У прилогу се налазе измењене стране конкурсне документације:
Страна 48, 68 и 163.

Потребно је да сви потенцијални понуђачи за предметни поступак јавне набавке
измењене стране конкурсне документације одштампају и приложе као саставни део
конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈН БР. 1.3.18/2019

Место извођења радова - Општина Пожега, катастарска парцела број 517/6 К.О. Пожега.
Реконструкцији и доградњи пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе водоснабдевања ..
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
9.5. Други захтеви-Полиса осигурања
Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од
уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу,
већ у тренутку увођења у посао, односно првог радног дана полису осигурања оригинал или оверену
копију, са роком важења за цео период извођења радова.
Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од
дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету
причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења
за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да
достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.
Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу
XVI. Конкурсне документације.
1. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде
узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом
92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део
одвојено искаже у динарима.
2.

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ
МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА
РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у
министарству надлежном за послове заштите животне средине (тренутно то је Министарство
пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике.

Осигурање
Члан 12.
Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика
до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, већ у тренутку
увођења у посао, односно првог радног дана полису осигурања оригинал или оверену копију, са роком
важења за цео период извођења радова.
Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за
штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком
важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.
Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека
уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.
Гаранција за изведене радове и гарантни рок
Члан 13.
Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором,
прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или
њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.
Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума
примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком
произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву
документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда
Наручиоцу радова.
Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току
гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу
квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева
накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала
неодговарајућег квалитета.
Квалитет уграђеног материјала
Члан 14.
За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који
се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном
документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване
лабораторије за тај тип материјала.
Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким
прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз
овлашћене организације за контролу квалитета.
Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред
тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност
објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом
трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико
Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет
Извођача радова.

XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1.
ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број
124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као
заступник понуђача __________________________________________________, дајем следећу
(назив понуђача)

ИЗЈАВУ
Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________,
(назив понуђача)

испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке
радова Реконструкцији и доградњи пумпне станице старог изворишта у Пожеги за потребе
водоснабдевања на катастарској парцели број 517/6 К.О. Пожега , број 1.3.18/2019 , односно.
услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела
преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
МП
Датум

Потпис овлашћеног лица
понуђача

_________________

________________________

