Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-21/2018-12/7
Датум: 23. април 2018. године
Београд

ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
- ПРОЈЕКТАНТСКИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА
НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ
ПАЛАТА ПРАВДЕ У БЕОГРАДУ –

РЕДНИ БРОЈ 12/2018
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију број404-0221/2018-12/4 од 18. априла 2018. године, како следи:

1. У моделу уговора у члану 6, став 1. после алинеје два, додаје се алинеја три
која гласи:
„ – уговорне стране се обавезују да на половини уговореног рока направе
процену потребног времена за завршетак објекта и са тим ускладе месечни
износ који ће се исплаћивати Пројектантском надзору на име извршених
услуга.“
2. У моделу уговора у члану 6, став 7: „У случају промене уговорене цене, за
промењену уговорену цену примењују се начин, рок и услови плаћања који
важе за основну уговорену цену, укључујући авансно плаћање и месечне
ситуације, изузев уколико је другачије утврђено изменом Уговора“, брише
се.
3. У
делу
II
ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
(ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА), ВРСТА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, НАЧИН, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА,
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА), под
тачком 5. Рок извршења, речи: „До завршетка извођења радова на
реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде у Београду, укључујући и
извођење евентуалних вишкова радова и непредвиђених радова, а најдуже
12 месеци од дана увођења у посао“, замењују се речима:“Рок извршења
услуга предметног пројектантског надзора траје 12 месеци од датума
увођења у посао Пројектантског надзора, односно до завршетка извођења
радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде”.
4. У обрасцу понуде – образац 2 конкурсне документације, тачка 7. Рок
извршења, мења се тако да гласи: “Рок извршења услуга предметног
пројектантског надзора траје 12 месеци од датума увођења у посао
Пројектантског надзора, односно до завршетка извођења радова на
реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде”.
5. У моделу уговора члан 7, став 1, мења се тако да гласи: “Рок извршења
услуга пројектантског надзора које су предмет овог Уговора траје 12 месеци
од датума увођења у посао Пројектантског надзора, односно до завршетка
извођења радова на реконструкцији и адаптацији зграде Палата правде”.
6. У моделу уговора члан 9, став 1, алинеја два, мења се тако да гласи:
„ - Тумачење техничке документације Извођачу радова на основу питања
која Извођач радова доставља у писаној форми или на редовним састанцима.
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Пројектантски надзор се обавезује да на питања Извођача радова одговори и
достави техничка решења и цртеже у року од 7 дана или у примереном
року, у зависности од природе проблема, а најкасније у року од 12 дана.
Уколико у предвиђеном року не достави тражена решења која морају бити
усаглашена са Наручиоцем, решења могу бити дата од стране извођача,
стручног надзора или другог експерта, а на терет пројектантског надзора.
Уколико је за одређена техничка решења потребна документација од стране
Извођача радова, а коју је Пројектантски надзор писаним путем затражио од
Извођача радова, а он је не достави у року предвиђеном за израду, овај рок
се може продужити највише за рок у којем Извођач радова није доставио
одређену техничку документацију;“
7. У моделу уговора члан 9, став 1, алинеја једанаест, мења се тако да гласи:
„ - сарадњу са Извођачем радова, Стручним надзором и Лицем за пружање
услуга стручног надзора у смислу спровођења мера заштите од пожара
(ангажованог од стране Инвеститора) на усаглашавању пројектне
документације по којој ће се изводити радови за противпожарну заштиту
ради добијања посебне сагласности надлежног органа (Министарства
унутрашњих послова Републике Србије) на изведено стање објекта.“
8. У конкурсној документацији у делу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ, под редним бројем 6. речи „до 26. априла 2018. године до 13.00
сати“, замењују се речима „до 27. априла 2018. године до 13.00 сати“.
9. У конкурсној документацији у делу I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ, под редним бројем 7. Место, време и начин отварања понуда,
уместо 26. априла 2018. године у 13.30 сати, треба да стоји 27. априла 2018.
године у 13.30 сати.
10. У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО
СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, под бр. 5. Упутство како се
доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона, у табели доказа које ће
наручилац захтевати пре доношења одлуке о додели уговора, везано за
доказе под редним бројем 2. и 3. датум „после 26. фебруара 2018. године“ се
замењује датумом „после 27. фебруара 2018. године“.
11. У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
12. Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је
дужан да своју понуду поднесе у складу са њима.

објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца
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