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На основу чл.63 Закона о јавним набавкама (“Сл.гл.РС бр.124/12, 14/2015 и 68/2015),
Председник комисије доноси следеће:

I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр.975/1 од 06.12.2019.год.
за јавну набавку добара
Набавка вештачке траве за балон салу
Бр. ЈН: 6/19
I У тексту Конкурсне документације бр. 975 од 06.12.2019.год. за јавну набавку добара- Набавка
вештачке траве за балон салу (у даљем тексту: Конкурсна документација), у поступку
ЈНМВ, врше се следеће Измене и допуне:
1) НА СТРАНИ БРОЈ: 16 Конкурсне документације, Поглавље број 2, које носи назив- 2.
„НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ПОДНЕТА - ПОНУДА МОРА ДА
САДРЖИ“, брише се тачка бр. 6. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, тако
да исто није потребно достављати уз понуду.
2) Сходно наведеном брише се и поглавље 9. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ
ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА – део
„Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде“ на страни 19.
3) Као последица наведених измена брише се и Менично овлашћење за озбиљност понуде на
страни 22.
4) НА СТРАНИ БРОЈ: 20 Конкурсне документације, Поглавље број 9. ПОДАЦИ О ВРСТИ,
САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА – део „Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла“ пасус први
мења се и сада гласи:
„Изабрани најповољнији понуђач се обавезује да приликом закључења уговора достави бланко
сопствену меницу или безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију као гаранцију
за добро извршење посла.“
5) Изјава којом се понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити средства
финансијског обезбеђења за добро извршење посла на страни 28 конкурсне документације
пасус први мења се и сада гласи:
«Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде
додељен уговор у поступку јавне набавке, бр ЈН 6/19 - добара – НАБАВКА ВЕШТАЧКЕ
ТРАВЕ ЗА БАЛОН САЛУ приликом закључења уговора доставити:“
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5) Модел уговора на страни 33 конкурсне документације у делу СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ
ОБЕЗБЕЂЕЊА члан 12. мења се и сада гласи:
Добављач је дужан да приликом закључења уговора достави бланко сопствену меницу или
безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију као гаранцију за добро извршење
посла.
Модел уговора и Изјава којом се понуђачи обавезују да ће, у случају доделе уговора, доставити
средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла се прилажу у наставку:
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МОДЕЛ УГОВОРА
Закључен између:
1. СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД“, ул. Кнеза Вишеслава бр. 27, Београд, ПИБ 100170980, кога
заступа директор Љубомир Јовановић (у даљем тексту: Наручилац)
и
2. _________________________________________ из __________,___________ бр.___,
ПИБ_____________, кога заступа ________________. (у даљем тексту: Добављач).
(уколико је поднета заједничка понуда, навести тражене податке за сваког члана групе
понуђача)__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Стране у уговору сагласно констатују:
-

-

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“ бр.124/12, 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности број
6/19, добра – НАБАВКА ВЕШТАЧКЕ ТРАВЕ ЗА БАЛОН САЛУ, са циљем закључења
уговора;
да је Наручилац донео Одлуку о закључењу уговора број: __________ (уписује
наручилац), у складу са којом се закључује овај уговор између Наручиоца и Добављача;
да је Добављач доставио Понуду, бр____од_________2019. године, која чини саставни део
овог уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је испорука и постављање добра које је предмет јавне набавке бр. 6/19 –
НАБАВКА ВЕШТАЧКЕ ТРАВЕ ЗА БАЛОН САЛУ (у даљем тексту: добро).
Добро које је предмет овог уговора ближе је дефинисано у техничкој спецификацији добара, а
која је саставни део овог уговора.
ПОДИЗВОЂАЧ
Члан 2.
У случају да Добављач ангажује подизвођача:
Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог уговора,
укључујући и обавезе које је поверио подизвођачу:
„__________________________“из _____________________, ул.__________бр.______.
„__________________________“из _____________________, ул.__________бр.______.
Добављач ће ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза (део
предмета набавке који ће Добављач извршити преко подизвођача):
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
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ВАЖЕЊЕ УГОВОРА
Члан 3.
Овај уговор закључује се на период од једне године до испуњења уговорне обавезе, а ступа на
снагу даном потписивања.
ЦЕНЕ
Члан 4.
Добро која је предмет овог уговора и које је ближе дефинисано у техничкој спецификацији добара
и Понуди добављача испоручиће се према јединичним ценама из Понуде бр.______ од
_____________________ која чини саставни део овог уговора.
Цена је дата на паритету ФЦО локација објекта наручиоца, и укључује царину и све друге
пратеће и зависне трошкове које Добављач има у реализацији уговора.
Јединичне цене су фиксне.
НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
Члан 6.
Наручилац ће уговорену цену испоручених добара плаћати Добављачу у року од _____________
(максимум 45 дана) од дана пријема исправне фактуре и отпремнице.
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ
Члан 7.
Рок испоруке је ___________ (максимум 7 седам) дана од дана потписивања уговора. Место
испоруке је СРЦ „ПИОНИРСКИ ГРАД“, ул. Кнеза Вишеслава бр. 27, Београд.
КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Члан 9.
Комисија за квалитативни и квантитивни пријем, образована од стране Наручиоца, или лице које
овласти Наручилац, извршиће пријем добара о чему ће бити сачињен Записник о квалитативном
и квантитативном пријему, у коме ће бити констатовано да ли је квантитет и квалитет
испоручених добара у складу са овим уговором и техничким карактеристикама у конкурсној
документацији, као и да ли се поштују рокови испоруке. Записник о квалитативном и
квантитативном пријему сачињава се у два истоветна примерка, и потписују га чланови Комисије
за квалитативни и квантитативни пријем или овлашћени представник Наруиоца и овлашћени
представник Понуђача.
Записник о квалитативном и квантитативном пријему, оверен печатом Понуђача и отпремница
представљају основ за испостављање рачуна на фактурну адресу.
У случају видљивих недостатака (квалитативних и квантитативних), Комисија за квалитативни и
квантитивни пријем или овлашћено лице неће примити добра. Понуђач је дужан да недостатке
отклони најкасније у року од 3 дана од утврђивања истих, односно у случају квалитативних
недостатака да испоручена добра замени новим. Наведено се евидентира у Рекламационом
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записнику (дан и време испоруке и врста недостатака), који потписују чланови Комисије за
квалитативни и квантитивни пријем или овлашћено лице Наручиоца и овлашћено лице понуђача.

УГОВОРНА КАЗНА
Члан 10.
Уколико Добављач у складу са уговором, касни са извршењем својих обавеза обавезан је да за
сваки дан закашњења плати појединачном наручиоцу износ од по 1% уговорене вредности без
ПДВ-а, добара која се не могу ставити у употребу, с тим да укупан износ уговорне казне не може
прећи 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а.
Право наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на његово право да захтева накнаду штете.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Члан 12.
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
Добављач је дужан да приликом закључења уговора достави бланко сопствену меницу или
безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију као гаранцију за добро
извршење посла.
Бланко сопствена меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења
Народне банке Србије. Бланко сопствена меница треба да буде оверена печатом и потписана
од стране лица овлашћеног за заступање оригиналним потписом (не факсимилом). Уз меницу
мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулама
„без протеста“, на име доброг извршења посла и са назначеним износом од 10% од укупне
вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а и потврда о регистрацији менице (листинг са сајта
НБС, као доказ да је меница регистрована). Уз меницу мора бити достављена копија овереног
ОП обрасца и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. У случају промене лица овлашћеног за
заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потпис овлашћеног лица на меници и
меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан са потписом или потписима са картона
депонованих потписа.
Понуђач може као гаранцију за добро извршење посла, да достави безусловну, на први
позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10 % од укупне вредности уговора без
обрачунатог ПДВ-а.
Понуђач је дужан да достави једно од наведених средстава финансијског обезбеђења за
добро извршење посла.
Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи
од дана истека важности уговора.
Ако се у току реализације уговора промене рокови за извршење обавеза добављача,
добављач мора продужити важење средства финансијског обезбеђења пре истека важећег.
У случају да понуђач не изврши своје обавезе у свему у складу са закљученим уговором,
односно издатом наруџбеницом, изврши их делимично, касни са извршењем обавеза или уколико
ангажује као подизвођача, лице које није навео у понуди, Наручилац ће активирати средство
финансијског обезбеђења.
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Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути уговор,
уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би раскидом
уговора Наручилац претрпео знатну штету.
ПОСЕБНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе закона који регулишу
облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју.
Стране у уговору су сагласне да сва спорна питања у вези са реализацијом уговора решавају
споразумно, у супротном надлежан је суд у Београду.
Члан 14.
Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од којих по 3 (три) припада свакој
страни у уговору.

НАРУЧИЛАЦ

ДОБАВЉАЧ
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ОБРАЗАЦ 3
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О СРЕДСТВУ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

ПОНУЂАЧ :______________________________________________
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу, уколико ми буде
додељен уговор у поступку јавне набавке, бр ЈН 6/19 - добара – НАБАВКА ВЕШТАЧКЕ
ТРАВЕ ЗА БАЛОН САЛУ приликом закључења уговора доставити:
бланко сопствену меницу као гаранцију за добро извршење посла, са роком
важности од најмање 30 дана дужим од дана истека важности уговора, која мора
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање
оригиналним потписом (не факсимилом), са клаузулама „без протеста“, са
назначеним износом од 10% од укупне вредности из уговора без обрачунатог ПДВа, са потврдом о регистрацији менице (листинг са сајта НБС, као доказ да је
меница регистрована) и копијом овереног ОП обрасца и копијом картона
депонованих потписа
или
- безусловну, на први позив наплативу банкарску гаранцију на износ од 10% од
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности најмање 30 дана дужим
дана дана истека важности уговора.

-

ПОНУЂАЧ
М.П.

___________________

Напомена:
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
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У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија
__________________________

