Наручилац: Општинска управа Бајина Башта
Адреса:
Број:
Датум:

Душана Вишића бр. 28
404-36-8/2017
28.08.2017. год.

На основу члана 54., а у складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“,бр.124/12), Комисија за јавну набавку број:
У ОП 09/17, сачињава:
Обавештење о
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 1.
за јавну набавку услуга – Израда идејног пројекта и плана детаљне
регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута
Дуб-Дубци, број јавне набавке У ОП 09/17,
према следећем:
Број 1
У делу Конкурсне документације, на страни 75 од 111, који се односи на
Технички капацитет брише се следеће:





Стaтички пeнeтрoмeтaр (самоходни на гусеницама) зa извoђeњe статичких
пенетрација ЦПT и ЦПТ уoпитaдo исцрпљeњa силe oд 200кН опремљен са
механичким ЦПТ конусом и електричним ЦПТ упиезоконусом, уређајем за
аквизицију података и модулом за извођење динамичких пенетрација,
Гeoрaдaр – ГПР (Грoунд Пeнeтрaтинг Рaдaр), сa aнтeнaмa фрeквeнциje 250,
500 и 800 MХз, сa ПЦ Лaптoп-oм зa прикупљaњe и oбрaду пoдaтaкa,
FWD дефлектометар – Уређај са падајућим теретом за мерење дефлексија
коловозне конструкције (FWD deflectometer).

Број 2
У делу Конкурсне документације, на страни 76 од 111, који се односи на
Пословни капацитет, текста:
„да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходних
5 година пре објављивања позива за подношење понуда, односно од 15.08.2012.
до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
реализовао квалитетно и у уговореном року најмање 2 уговора о изради техничке
документације или вршења техничке контроле идејних/главних пројеката/
пројеката за грађевинску дозволу за саобраћајнице и објекте (мостови и тунели)
на државним путевима I и II реда у најмањој вредности од 90.000.000,00 динара,
при чему један мора бити у минималном износу од 30.000.000,00 динара“, мења
се и гласи:
„да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је у претходних
5 година пре објављивања позива за подношење понуда, односно од 15.08.2012.
до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
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реализовао квалитетно и у уговореном року најмање 2 уговора о изради
техничке документације или вршења техничке контроле идејних/главних
пројеката/ пројеката за грађевинску дозволу за саобраћајнице и објекте (мостови
и тунели) на државним путевима I и II реда у најмањој вредности од
90.000.000,00 динара без ПДВ-а, при чему један мора бити у минималном износу
од 30.000.000,00 динара без ПДВ-а“.
Број 3
У делу Конкурсне документације, на страни 83 од 111, текста:
„Плаћање услуга које су предмет ове јавне набавке извршиће се:
- 40% - авансно, у року до 20 (двадесет) дана од дана након што Добављач преда
Наручиоцу 1:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
в) предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о
ПДВ-("Сл. гласник", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 i 7/2017 усклађени дин. изн.) и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број
предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Предрачун се издаје у
вредности од 40% од вредности закљученог уговора о јавној набавци. Добављач
је дужан да Наручиоцу достави предрачун у два примерка.
- 30% од укупне вредности Уговора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана
предаје Идејног пројекта, плана детаљне регулације и 3д визуелизације Комисији
за примопредају, односно од дана потписивања записника о примопредаји, након
што Добављач преда Наручиоцу:
а) рачун који, поред основних података, садрже податке из чл. 42. Закона о ПДВу ("Сл. гласник", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013,
6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени
дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 i 7/2017 - усклађени дин.
изн.), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне
јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Добављач је дужан да Наручиоцу
достави рачун у два примерка.
- 30% у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављана позитивног
извештаја Ревизионе комисије, након што Добављач преда Наручиоцу:
а) рачун који, поред основних података, садрже податке из чл. 42. Закона о ПДВ
("Сл. гласник", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013,
6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени
дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 i 7/2017 - усклађени дин.
изн.), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне
јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Вредност предмета јавне набавке
се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре цене.
Добављач је дужан да Наручиоцу достави рачун у два примерка“, мења се и
гласи:
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„Плаћање услуга које су предмет ове јавне набавке извршиће се:
- 20% - авансно, у року до 20 (двадесет) дана од дана након што Добављач преда
Наручиоцу 1:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
в) предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о
ПДВ-("Сл. гласник", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 i 7/2017 усклађени дин. изн.) и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број
предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Предрачун се издаје у
вредности од 20% од вредности закљученог уговора о јавној набавци. Добављач
је дужан да Наручиоцу достави предрачун у два примерка.
- 80% у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављана позитивног
извештаја Ревизионе комисије, након што Добављач преда Наручиоцу:
а) рачун који, поред основних података, садрже податке из чл. 42. Закона о ПДВ
("Сл. гласник", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013,
6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени
дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 i 7/2017 - усклађени дин.
изн.), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне
јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Вредност предмета јавне набавке
се исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре цене.
Добављач је дужан да Наручиоцу достави рачун у два примерка“.
Број 4
У делу Конкурсне документације, на страни 85 од 111, текста:
„- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за
повраћај аванса, у укупној висини утврђеног аванса од 40% од цене са ПДВ-ом,
насловљено на Наручиоца 1“, мења се и гласи:
„- оригинал обавезујуће писмо банке о намерама за издавање гаранције за
повраћај аванса, у укупној висини утврђеног аванса од 20% од цене са ПДВ-ом,
насловљено на Наручиоца 1“.
Број 5
У делу Конкурсне документације, на страни 85 од 111, текста:
„- нaјкaсније у року од 14 дaнa од дaнa зaкључењa уговорa, бaнкaрску гaрaнцију
зa поврaћaј aвaнсног плaћaњa, издaту у висини од 40% од вредности
закљученог уговорa, сa ПДВ-ом, сa роком вaжности 30 (тридесет) дана дужим од
уговореног рока за завршетак услуга. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива
нa први позив, и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa
конкурсном документaцијом (рокови, износ). Добaвљaч може поднети гaрaнције
стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa
нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг)“, мења се и гласи:
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„- нaјкaсније у року од 14 дaнa од дaнa зaкључењa уговорa, бaнкaрску гaрaнцију
зa поврaћaј aвaнсног плaћaњa, издaту у висини од 20% од вредности
закљученог уговорa, сa ПДВ-ом, сa роком вaжности 30 (тридесет) дана дужим од
уговореног рока за завршетак услуга. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива
нa први позив, и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa
конкурсном документaцијом (рокови, износ). Добaвљaч може поднети гaрaнције
стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa
нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг)“.
Број 6
У делу Конкурсне документације, на страни 97 од 111, текста:
„ - 40% - авансно, у року до 20 (двадесет) дана од дана након што Добављач
преда Наручиоцу 1:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
в) предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о
ПДВ-("Сл. гласник", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 i 7/2017 усклађени дин. изн.) и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број
предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Предрачун се издаје у
вредности од 40% од вредности закљученог уговора о јавној набавци. Добављач
је дужан да Наручиоцу 1. достави предрачун у 4 (четири) примерка. Рачун мора
бити издат у складу са законским прописима који регулишу предметну материју.
- 30% од укупне вредности Уговора, у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана
предаје Идејног пројекта Комисији за примопредају, односно од дана
потписивања записника о примопредаји, након што Добављач преда
Наручиоцу 1.:
рачун који, поред основних података, садрже податке из чл. 42. Закона о ПДВ-у
("Сл. гласник", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013,
6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени
дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 i 7/2017 - усклађени дин.
изн.), и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број предметне
јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Добављач је дужан да Наручиоцу
достави рачун у 4 (четири) примерка. Рачун мора бити издат у складу са
законским прописима који регулишу предметну материју.
Добављач је дужан да припреми пројекат и захтев за добијање Сагласности
Ревизионе комисије и достави га Наручиоцу 1. Наручиоци се обавезују да плате
таксу за Сагласност Ревизионе комисије“.
- 30% у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављана позитивног
извештаја Ревизионе комисије, након што Добављач преда Наручиоцу 1 рачун
који, поред основних података, садрже податке из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл.
гласник", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014
– усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн.,
83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 i 7/2017 - усклађени дин. изн.), и
податке захтеване од стране Наручиоца 1, и то: назив и број предметне јавне
набавке, број уговора о јавној набавци. Вредност предмета јавне набавке се
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исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре цене.
Добављач је дужан да Наручиоцу 1 достави рачун у 4 (четири) примерка. Рачун
мора бити издат у складу са законским прописима који регулишу предметну
материју“, мења се и гласи:
„- 20% - авансно, у року до 20 (двадесет) дана од дана након што Добављач
преда Наручиоцу 1:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење посла;
в) предрачун који, поред основних података, садржи податке из чл. 42. Закона о
ПДВ-("Сл. гласник", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012,
108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 i 7/2017 усклађени дин. изн.) и податке захтеване од стране Наручиоца, и то: назив и број
предметне јавне набавке, број уговора о јавној набавци. Предрачун се издаје у
вредности од 20% од вредности закљученог уговора о јавној набавци. Добављач
је дужан да Наручиоцу 1. достави предрачун у 4 (четири) примерка. Рачун мора
бити издат у складу са законским прописима који регулишу предметну материју.
- 80% у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана достављана позитивног
извештаја Ревизионе комисије, након што Добављач преда Наручиоцу 1 рачун
који, поред основних података, садрже податке из чл. 42. Закона о ПДВ ("Сл.
гласник", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014
– усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн.,
83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 i 7/2017 - усклађени дин. изн.), и
податке захтеване од стране Наручиоца 1, и то: назив и број предметне јавне
набавке, број уговора о јавној набавци. Вредност предмета јавне набавке се
исказује у складу са подацима исказаним у Обрасцу структуре цене.
Добављач је дужан да Наручиоцу 1 достави рачун у 4 (четири) примерка. Рачун
мора бити издат у складу са законским прописима који регулишу предметну
материју“.
Број 7
У делу Конкурсне документације, на страни 100 од 111, текста:
„Нaјкaсније у року од 14 дaнa од дaнa зaкључењa уговорa, бaнкaрску гaрaнцију
зa поврaћaј aвaнсног плaћaњa, издaту у висини од 40% од вредности
закљученог уговорa, сa ПДВ-ом, сa роком вaжности 30 (тридесет) дана дужим од
уговореног рока за завршетак услуга. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива
нa први позив, и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa
конкурсном документaцијом (рокови, износ). Добaвљaч може поднети гaрaнције
стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa
нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг), мења се и гласи:
„Нaјкaсније у року од 14 дaнa од дaнa зaкључењa уговорa, бaнкaрску гaрaнцију
зa поврaћaј aвaнсног плaћaњa, издaту у висини од 20% од вредности
закљученог уговорa, сa ПДВ-ом, сa роком вaжности 30 (тридесет) дана дужим од
уговореног рока за завршетак услуга. Гaрaнција морa бити безусловна, плaтива
нa први позив, и сви елементи гaрaнције морaју бити у потпуности усaглaшени сa
конкурсном документaцијом (рокови, износ). Добaвљaч може поднети гaрaнције
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стрaне бaнке сaмо aко је тој бaнци додељен кредитни рејтинг коме одговaрa
нaјмaње ниво кредитног квaлитетa 3 (инвестициони рaнг).
Након објављивања овог Обавештења о измени Конкурсне документације на Порталу
јавних набавки и интернет страницама Наручиоца 1 и Наручиоца 2 следи објављивање
Измењене и допуњене Конкурсне документације.

У Бајиној Башти,
дана 28.08.2017. год.
С поштовањем,
Комисја за јавну набавку
број У ОП 09/17
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