Републички завод за заштиту споменика културе – Београд
Измена конкурсне документације за јавну набавку конзерваторско
рестураторских радова на конструкцији северне половине иконостаса,
северног и јужног трона, обе певнице и три целиваонице у Преображењској
цркви у Панчеву, ЈН бр. 14-оп

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12 и 14/15), због учињених техничких грешака, мења се конкурсна
документација за јавну набавку извођења конзерваторско рестураторских
радова на конструкцији северне половине иконостаса, северног и јужног трона,
обе певнице и три целиваонице у Преображењској цркви у Панчеву, ЈН бр. 14оп, на следећи начин:
1. На страни бр.3/38 у тачки 5. Лица за контакт, име и презиме: „Ружица Васић“
замењује се именом и презименом: „Драган Сучевић“
2. Текст на странама бр. 27/38 до 37/38 који гласи:
„конзерваторско рестаураторски радови на конструкцији иконостаса и на трону
Богородице и трону Стефана Првовенчаног са реконструкцијом горње зоне у
цркви Светих Благовести у Идвору“
замењује текстом:
„конзерваторско рестураторски радови на конструкцији северне половине
иконостаса, северног и јужног трона, обе певнице и три целиваонице у
Преображењској цркви у Панчеву“,
тако да део конкурсне документације који се налази на странама од бр.26/38 до
37/38 изгледа овако:

VII МОДЕЛ УГОВОРА
Напомена:
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са
изабраним понуђачем. Модел уговора мора бити попуњен, потписан и оверен
печатом.

УГОВОР
о извођењу конзерваторско рестураторских радова на конструкцији
северне половине иконостаса, северног и јужног трона, обе певнице и три
целиваонице у Преображењској цркви у Панчеву
Закључен између:
Републичког завода за заштиту споменика културе-Београд
са седиштем у Београду, улица Радослава Грујића бр.11, ПИБ: 100291710,
Матични број: 07010028, Шифра делатности: 91.03
Број рачуна: 840-517664-09 Управа за јавна плаћања - Београд,
Телефон: 011/2454-786Телефакс: 011/344-1430
кога заступа Мирјана Андрић, директор
(у даљем тексту: Наручилац)
и
______________________________________________________________
са седиштем у ___________________, улица ________________________, ПИБ:
________________________ Матични број: __________________________
Број рачуна: _____________________ Назив банке: _____________________,
Телефон: ____________________Телефакс: ______________________
кога заступа _______________________________________________
(у даљем тексту: Добављач),
Основ уговора:
ЈН Број: 14-оп
Број и датум одлуке о додели уговора:____________.
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од ____________
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:
- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник
РС", бр. 124/2012) спровео отворени поступак јавне набавке број 14-оп, чији је
предмет набавка конзерваторско рестураторских радова на конструкцији
северне половине иконостаса, северног и јужног трона, обе певнице и три
целиваонице у Преображењској цркви у Панчеву;

- Наручилац је Позив и Конкурсну документацију објавио на Порталу јавних
набавки и на интернет страници Наручиоца;
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број
___________ (биће преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и
саставни је део Уговора;
- да је Наручилац на основу Одлуке о додели уговора број
____________(попуњава Наручилац), доделио Добављачу Уговор о извођењу
конзерваторско рестураторских радова на конструкцији северне половине
иконостаса, северног и јужног трона, обе певнице и три целиваонице у
Преображењској цркви у Панчеву;
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).
- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним
набавкама;
Предмет Уговора
Члан 1.
Предмет овог Уговора је извођење конзерваторско рестураторских
радова на конструкцији северне половине иконостаса, северног и јужног трона,
обе певнице и три целиваонице у Преображењској цркви у Панчеву.
Предмет Уговора и услови за извођење радова ближе су одређени
конкурсном документацијом и понудом Добављача број _____________ од
______________ године, заведеном код Наручиоца под бројем ___________ од
______________. године, а која је саставни део овог Уговора.
Ради извршења радова који су предмет овог Уговора Добављач се
обавезује да организује стручну екипу, набави потребан материјал и опрему,
изврши припремне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење
радова који чине предмет овог Уговора.
Члан 2.
Уговорне стране су сагласне да је Добавач до дана потписивања овог
Уговора упознат са свим условима под којима ће се изводити радови, као што су
локација објекта, приступ објекту, могућност нормалног извођења радова на
објекту, и да је те услове прихватио такве какви јесу, па из тих разлога не може
тражити никакве промене Уговора.
Добављач потписом овог Уговора изјављује да је упознат са пројектно техничком документацијом на основу које се изводе предметни радови, да је
исту брижљиво проучио, као и да иста нема недостатака.
Добављач нема право да мења пројектно-техничку документацију, нити
може, без претходне писмене сагласности Наручиоца да одступа од исте.
Наручилац има право да мења пројектно-техничку документацију у
складу са важећим прописима.
Добављач је дужан да извршене измене пројектно-техничке
документације прихвати и по истима поступа.
У случају измене пројектно-техничке документације, Добављач има
право да писмено затражи продужење рока под условом да извршене измене
пројектно-техничке документације по свом обиму битно утичу на рок за
извођење радова по овом Уговору.

Уговорена вредност-цена
Члан 3.
Уговорена цена свих радова износи _________________ динара без ПДВа, односно _____________ динара са ПДВ-ом и добијена је на основу
јединичних цена из усвојене понуде Добављача заведене код Наручиоца под
бројем _________ од ____________ године, дате на основу предмера радова.
Уговореним јединичним ценама обухваћене су и све таксе и остале
обавезе прописане у моменту закључења Уговора, као и други непоменути
издаци потребни за потпуно извршење овог Уговора.
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати
Коначна цена изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених
количина уписаних и оверених од стране Наручиоца у грађевинској књизи и
јединичних цена из усвојене понуде Добављача заведене код Наручиоца под
бројем ______________ од ____________ године, са предмером и предрачуном
радова.
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској
књизи и оверених од стране Наручиоца веће од количина предвиђених у
предмеру из усвојене понуде Добављача заведене код Наручиоца под бројем
_________ од ____________ године, исте ће се сматрати вишком радова и
поступиће се у складу са чланом 5. овог Уговора
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској
књизи и оверених од стране Наручиоца мање од количина предвиђених у
предмеру из усвојене понуде Извођача заведене код Наручиоца под бројем
__________ од ___________ године, Наручилац ће платити Добављачу само
стварно изведене радове на основу јединичних цена из понуде.
Члан 4.
Добављач се обавезује да ће уговорене радове обрачунавати по
привременим ситуацијама на основу количина изведених радова по
грађевинској књизи, обострано оверених и јединичних цена из усвојене понуде
заведене код Наручиоца под бројем __________ од _____________ године.
Овера и плаћање привремених ситуација од стране Наручиоца мора бити
реализована у року не дужем од 45 дана од дана испостављања ситуације.
Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у
једном делу, дужан је да исплати неспорни део ситуације, а спорни део се има
решити са следећом привременом ситуацијом, уколико се уговорне стране
другачије не договоре.
Наручилац ће извршење радова по овом Уговору плаћати на следећи
начин:
-

40% од вредности изведених радова путем бескаматног аванса,
након обострано потписаног Уговора;
40% од вредности изведених радова по месечним привременим
ситуацијама;
20 % од вредности изведених радова плаћа Наручилац после
завршених радова у уговореном року и извршене примопредаје
радова и предаје целокупне документације о извођењу радова.

Примљени износ на име аванса Добављач је дужан правдати на тај начин
што ће сваку испостављену привремену ситуацију, умањити сразмерно
проценту примљеног аванса, тако да закључно са последњом ситуацијом за
месец када се радови имају по Уговору завршити оправда примљени аванс у
потпуности.
Вишак радова
Члан 5.
Уколико су количине стварно изведених радова уписаних у грађевинској
књизи и оверених од стране Наручиоца веће од количина предвиђених у
предмеру из усвојене понуде Добављача заведене код Наручиоца под бројем
__________ од ___________ године, исте ће се сматрати вишком радова.
Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде
Добављача заведене код Наручиоца под бројем _________ од
____________године, а за које се утврди постојање вишка су фиксне и
непроменљиве.
За вишак радова до 10 (десет) % у односу на уговорене количине из
предмера радова усвојене понуде Добављача заведене код Наручиоца под бројем
___________ од _____________године, потребно је да Добављач застане са том
врстом радова и писмено обавести Наручиоца.
Уколико је Наручилац сагласан да прихвати вишак радова Добављач ће
извести радове након добијања писмене сагласности Наручиоца. За такве радове
није потребан анекс Уговора.
Сви непредвиђени радови које је Добављач извео, а да претходно није
добио писмену сагласност Наручиоца, могу бити разлог за једностран раскид
Уговора од стране Наручиоца уз правичну накнаду за учињене неопходне
трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
Додатни (непредвиђени) радови
Члан 6.
Добављач се обавезује да ће на позив Наручиоца, дати понуду за
извођење додатних (непредвиђених) радова у преговарачком поступку у
случајевима када су испуњени услови из члана 36. став 1. тачка 5. Закона о
јавним набавкама.
Рок за завршетак радова
Члан 7.
Добављач се обавезује да уговорене радове изведе у року од
_________________ дана, рачунајући од дана увођења у посао од стране
Наручиоца.
Рок за завршетак извођења радова се продужава на захтев
Добављача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана а није изазван
кривицом Добављача
- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар),
као и другим догађајима са карактером „више силе“;
- услед извођења вишкова и додатних радова (непредвиђени и
накнадни радови) преко обима утврђеног овим Уговором;
- услед измене пројектно-техничке документације по налогу
Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој
документацији знатно превазилази обим уговорених радова.
Захтев за продужењем уговореног рока Добављач поставља
упућивањем писменог захтева Наручиоцу.
Уговорени рок је продужен, када уговорне стране о томе постигну
писмени споразум, о чему ће се сачинити Анекс овог Уговора.
Ако Добављач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на
продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења
радова буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом
интензитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих радова,
Наручилац ће признати право Добављачу на продужење рока за време трајања
истих.
Рок за продужење извођења радова услед неуобичајених и
неповољних атмосферских и климатских прилика ће бити продужен за онај
период како то буде наведено у грађевинском дневнику овереном од стране
Добављача и Наручиоца.
Уговорна казна
Члан 8.
Уколико Добављач не заврши радове у уговореном року, дужан је
да плати уговорну казну у висини 0,5‰ (пола промила) за сваки дан закашњења
од укупно уговорене вредности, с тим што укупан износ казне не може бити
већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног
пристанка Добављача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.
Обавезе извођача
Члан 9.
Обавезе Добављача су:
- да пре почетка радова Наручиоца писаним путем обавести о
именовању руководиоца и чланова стручне екипе;
- да свој рад синхронизује у складу са радом у објекту;
- да обезбеди да се радници придржавају реда и правила који важе
у објекту;
- да обезбеди да се радници строго придржавају мера заштите на
раду;
- да радове изведе у складу са важећим прописима;
- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је
завршио радове и да је спреман за њихов квантитативни и квалитативни пријем
од стране Наручиоца;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно и према
важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди благовремену испоруку материјала и опреме
потребне за извођење уговором преузетих радова.
- да обезбеди безбедност свих лица на радилишту (радника,
запослених, странака ), као и одговарајуће обезбеђење складишта својих
материјала и опреме, тако да Наручилац радова буде ослобођен свих
одговорности према државним органима у погледу прописа о безбедности и
здравља на раду, прописа о заштити животне средине, као и радно – правних
прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова
Наручиоцу;
- да уредно води документацију, на начин описан у конкурсној
документацији;
- да Наручиоцу достави детаљан извештај о раду и целокупну
текстуалну, фото и графичку документацију у року од 30 дана од дана окончања
посла.
- да омогући вршење надзора од стране представника Наручиоца у
свим фазама извођења радова;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима
Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од
конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно
извођење радова, или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу
уговорених рокова извођења радова;
- да поступи по захтеву Наручиоца за убрзањем радова и када није
запао у доцњу у погледу уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу
сноси Наручилац;
- да продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права
на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава
предвиђену динамику;
- да изведене радове преда Наручиоцу;
-

да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног

материјала
- да истакне радилишну таблу
- да пре почетка радова достави Наручиоцу план динамике
извођења радова,
- да у извођењу радова користи искључиво квалитетне материјале,
као и да Наручиоцу достави на увид и одобрење све узорке материјала;
Отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове
Добављач мора да приступи у року од 5 дана.
Добављач је дужан да осигура извођење радова код
осигуравајућег завода на уговорени износ за све време трајања радова, тј, до
предаје радова Наручиоцу и потписивања Записника о примопредаји.

Обавезе Наручиоца
Члан 10.
Обавезе Наручиоца су:
- да пре почетка радова обавести Добављача писаним путем о
именовању лица које ће вршити стручни надзор над извођењем радова;
- да Добављача уведе у посао и омогући му несметано извођење
радова;
- да благовремено у складу са одредбама овог Уговора, врши оверу
испостављених ситуација;
- да редовно измирује обавезе према Добављачу за завршене
радове на основу привремених ситуација и окончане ситуације;
- да од Добављача прими изведене радове у складу са одредбама
овог Уговора.

Преузимање радова и коначни обрачун
Члан 11.
Добављач ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених
радова уписивањем у грађевински дневник.
Примопредаја и коначни обрачун изведених радова врши
заједничка комисија коју чине овлашћени представници Добављача и
Наручиоца .
Преузимање се врши уз записник, од стране заједничке комисије,
најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова.
Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току
извођења или приликом преузимања и предаје радова, Добављач мора да
отклони без одуговлачења.
Уколико те недостатке Добављач не почне да отклања у року од 5
дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року са додатком свих
трошкова које је претрпео Наручилац, он ће радове уступити другом
Добављачу на рачун Добављача радова.
Евентуално уступање отклањања недостатака другом Добављачу
Наручилац ће учинити по тржишним ценама и у складу са правним стандардом
о пажњи доброг привредника.
Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о
примопредаји радова али не касније од 15 дана.
У коначном обрачуну обрачунате су све коначне обавезе између
Добављача и Наручиоца.
Коначни обрачун
Члан 12.
Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврдиће се
на основу количина стварно изведених радова уписаних у грађевинској књизи и

оверених од стране Наручиоца и усвојених јединичних цена из понуде које су
фиксне и непроменљиве.
Коначним обрачуном се обухватају сви радови изведени на основу
овог Уговора укључујући и вишкове односно мањкове радова.
Ако Наручилац без оправданог разлога одбије учешће у коначном
обрачуну или одуговлачи са својим учешћем у изради обрачуна, Добављач може
да изврши обрачун и да о томе обавести Наручиоца. Ово право има и
Наручилац.
Свака од уговорних страна сноси трошкове свог учешћа у изради
коначног обрачуна.
Заштита ауторских права
Члан 13.
Документација настала у току извођења радова је власништво
Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд и као таква не
сме се објављивати у средствима јавног информисања, на социјалним
мрежама, у публикацијама, или промовисати на било који други начин без
писменог пристанка и одобрења Републичког завода за заштиту споменика
културе – Београд.
Добављач се обавезује да резултате истраживања, податке о
радовима и прикупљену документацију неће да злоупотреби и употреби за
потребе личне промоције и стицања добити.
Изјаве за медије може да даје искључиво овлашћени представник
Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд. По потреби
изјаву може да да и представник Добављача ако је претходно о томе
обавестио Републички завод за заштиту споменика културе – Београд и
добио писмено одобрење.
Раскид Уговора
Члан 14.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор
уколико на основу грађевинског дневника утврди да Добављач у току
реализације овог Уговора касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест)
календарских дана.
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор
уколико се у току релизације овог Уговора од стране Наручиоца констатује да
извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и
квалитету наведеном у понуди Добављача, а Добављач није поступио по
примедби Наручиоца.
Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије
извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити
Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу
са овим Уговором.

Члан 15.
За све што овим Уговором није посебно утврђено важе одредбе
Закона о облигационим односима.
Члан 16.
Прилози и саставни делови уговора су:
- Прилог бр. 1. Конкурсна документација;
- Прилог бр. 2. Понуда Добављача
Члан 17.
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.
Уколико не дође до споразума, надлежан је Привредни суд у Београду.
Члан 18.
Овај Уговор је састављен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
ЗА ДОБАВЉАЧА

__________________________
_________________________
_____________________

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор

Мирјана Андрић

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________,
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у
табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца
и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач
тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке конзерваторско рестураторских радова на
конструкцији северне половине иконостаса, северног и јужног трона, обе
певнице и три целиваонице у Преображењској цркви у Панчеву, ЈН бр. 14-оп,
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим
лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може
понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке
може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2.
ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _________________________ у поступку јавне набавке конзерваторско
рестураторских радова на конструкцији северне половине иконостаса, северног
и јужног трона, обе певнице и три целиваонице у Преображењској цркви у
Панчеву, ЈН бр. 14-оп, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум
________________

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.

Ове измене су саставни део конкурсне документације за јавну набавку
конзерваторско рестураторских радова на конструкцији северне половине
иконостаса, северног и јужног трона, обе певнице и три целиваонице у
Преображењској цркви у Панчеву, ЈН бр. 14-оп

