
        ГРАД ПИРОТ
Градска управа Пирот
Српских Владара број 82
Број: 404-695/2018
Датум: 19.10.2018.
             
ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР  НА  ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ У  ВЕЗИ  ПОСТУПКА  ЈН,
„ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОМ ВОЈСКЕ, РЕДНИ БРОЈ 1.2.56/2018“

Дана 16.10.2018.  године  путем  мејла  потенцијални  понуђач је  поставио следећа
питања: 

ПИТАЊА:
1. Ваш одговор: „зато што је то интерна ствар понуђача  који подноси понуду са
подизвођачем  или  подизвођачима.  Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за
извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза,
без  обзира на број  подизвођача“,  на  нашу примедбу да у  обрасцу Понуде  нисте
оставили место на коме ће понуђачи уписати % укупне вредности набавке који ће
поверити подизвођачу, у супротности је са чланом 10  став 1 тачка 4) Правилника о
обавезним  елементима  конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и
начину доказивања (Службени гласник Републике Србије  бр. 86/2015), одредба на
коју  се  позивам  гласи:“Образац  понуде  припрема  се  тако  да  попуњен  од
стране понуђача садржи ..4) податке о проценту укупне вредности набавке
који ће поверити подизвођачу.“

Наведено  потврђује  да  Образац  понуде  нисте  припремили  тако  да  садржи,
поред  осталог,  и  податке  о  проценту  укупне  вредности  набавке  коју  ће
поверити подизвоћачу, и да сте повредили члан 61 ЗЈН у вези са чланом 10
став 1 тачка 4) наведеног правилника,  а то је довољно за подношење основаног
захтева за  заштиту права.  Напомињемо да нам је  циљ,  пре свега  да наручиоцу,
нашем клијенту и другим заинтересованим лицима помогнемо да се поступак јавне
набавке реализује у складу са законом у најкраћем року. 

Молим  Вас  да  припремите  Образац  понуде  у  складу  са  Правилником  о
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
и  начину  доказивања  (Службени  гласник  Републике  Србије   бр.  86/2015),
односно додајте у Обрасцу понуде на страни 26/42 још једну врсту следеће
садржине:

Проценат/и  укупне  вредности
набавке  који  ће  се   поверити
подизвођачу/има
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2. На нашу примедбу да је период на који се закључује уговор прописан 

Чланом 8 Модела уговора -уговор се закључује на период до 31.12.2018. године“
непримерен,односно да је краћи од рока извршења услуге, одговорили сте:

„  Уговор  се  закључује  на  период  до    31.12.2018.   године.    Уколико  се  појави
ситуација коју сте описали питањем бићемо принуђени да урадимо измену и
допуну уговора како је  предвођено чланом 115.    Закона о  јавним набавкама
(Службени гласник Републике Србије број 68/2015).“

Увидом у објављену измењену Конкурсну документацију, може се несумњиво
закључити да у садржини исте нису прописане измене током трајања уговора. 

Члан 115 став 2 ЗЈН гласи:
„Након  закључења  уговора  о  јавној  набавци  наручилац  може  дозволити
промену  цена и  других битних елемената уговора из објективних разлога
који  морају  бити  јасно  и  прецизно  одређени  у  конкурсној  документацији,
уговору о јавној набавци односно предвиђени посебним прописима“

Такође истичемо,  да  сте  у  члану 5  став  3  Модела уговора,  за  обавезе  које
доспевају у наредној години, прописали:

„Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години“

То значи да не постоје сметње да уговор траје и дуже од 31.12.2018. године

Од дана подношења понуда 26.10.2018. године до 31.12.2018. године, је период од
87 дана, на који се уговор закључује, а стварни период важења уговора биће
много краћи  јер је  рок  за доношење одлуке о додели уговора 10 дана од дана
отварања понуда,  рок за подношење ЗЗП-а на одлуку (правоснажност одлуке)  10
дана од дана објаве на Порталу,  8  дана од дана правоснажности одлуке-  рок за
закључење уговора.

Имајући  у  виду да  су наручиоцу биле познате  све  наведене чињенице пре
истека рока за подношење понуда и нужност продужење рока важења уговора за
време примерено предметној  јавној  набавци,   то је неразумљива најава примене
члана 115, која није прописана у конкурсној документацији ни у моделу уговора.  

Молимо наручиоца да у члану 8 Модела уговора  пропише да уговор закључује
на период до 30.06.2019. године, односно до извршења свих уговорни обавеза
у уговореним роковима.

Ово  инсистирање  је  због  нашег  искуства  из  праксе  –  наручилац  је  у  сличној
ситуацији морао да обустави јавну набавку, јер се нису стекли услови због тога што у
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Конкурсној документацији и Моделу уговора није прописао у којим случајевима ће
мењати уговор након закључења, а нико од заинтересованих лица му није указао да
може настати проблем који се односи на уговорене рокове и рок трајања уговора.
Због тога покушавамо да помогнемо.

3. У Моделу уговора недостаје место на коме ће се уписати  ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА  УГОВОРА,  а  то  је  битан  елемент  од  кога  тече
уговорени рок.

Захтевамо да  допуните садржину Модела уговора .

4. У  Моделу уговора прописан је:
„Члан 4

Укупан рок за израду пројектно техничке документације износи 120 (стодвадесет)
дана и то:
-  Израда Идејног решења са усвајањем од стране Корисника– 30 (тридесет) дана;
-НЕЈАСНО ОД КОГ ДАНА СЕ РАЧУНА РОК'?
-  Израда Пројекта за грађевинску дозволу са Техничком контролом – 60 (шездесет)
дана; НЕЈАСНО ОД КОГ ДАНА СЕ РАЧУНА РОК?
Дани потребни за прибављање Локацијских услова и дани потребни за прибављање
Грађевинске дозволе у поступку Обједињене електронске процедуре, не рачунаају се
у наведени рок израде пројектне  документације.

- Израда  пројекта  за  извођење  -  30  дана  од  дана  добијања  грађевинске
дозволе. 

Уговорени рок ће почети да тече даном потписивања Уговора.  “  -
Захтевамо да  допуните садржину Модела уговора уписивањем од ког

дана  теку  рокови  за  израду  идејног  решења  и  за  израду  пројекта  за
грађевинску дозволу.

5. У члану 5 став 2 Модела уговора прописали сте:
„Авансно плаћање није дозвољено. ______ дана од дана испостављања фактуре на
следећи начин“:
Измените  овај  став  тако  да  заинтересованим  лицима  буде  јасно  да  ли  је
дозвољен  аванс  или  не.  Претпостављамо  да  недостаје  део  реченице  „Рок
плаћања _____ дана од дана испостављања фактуре на следећи начин:…“.

ОДГОВОРИ:

1. У Образцу понуде на страни 36/43 у измењеној Конкурсној документацији до-
дато је поље: Проценат или проценти укупне вредности набавке који ће Извр-
шилац  поверити подизвођачу или подизвођачима. У моделу Уговора у члану
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2. додато је у ставу 3. да се упише „Проценат или проценти укупне вредности
набавке који ће Извршилац  поверити подизвођачу или подизвођачима“. 

2. Овај Уговор се закључује на период до 31.12.2018. године. 
У Одговору од 15.10.2018. године одговорили смо „Уколико се појави ситуација коју
сте описали питањем бићемо принуђени да урадимо измену и допуну уговора како је
предвиђено чланом 115.  Закона о јавним набавкама  (Службени гласник Републике
Србије број 68/2015)“.
У измењеној Конкурсној документацији у члану 8. Модела уговора предвићена је  из-
мена и допуна уговора, тако да сада члан 8. Модела уговора гласи:
„ Овај Уговор се закључује на период до 31.12.2018. године.
У складу са чланом 115.  Закона о јавним набавкама  (Службени гласник Републике
Србије број 68/2015) Наручилац ће дозволити промену цене и других битних елеме-
ната уговора из објективних разлога.
Свака уговорна страна може отказати овај Уговор и пре истека рока из претходног
става уколико друга уговорна страна не испуњава обавезе утврђене овим Уговором“.

3. Када се буду стекли законски услови Наручилац ће потписати Уговор и исти
завести стављањем заводног штамбиља на левој страни Уговора где се упису-
ју заводни број и датум Уговора.

Након тога, од стране наручиоца потписане Уговоре Наручилац шаље на потпис По-
нуђачу коме је уговор додељен. Изабрани понуђач, односно Извршилац потписује
Уговор и ставља заводни штамбиљ на десној страни.
Датум обостраног потписивања уговора је датум од којег почиње да тече уговорени
рок.
 

4. За израду Идејног решења са усвајањем од стране Корисника– 30 (тридесет)
дана рок тече од дана потписивања уговора.

За израду Пројекта за грађевинску дозволу са Техничком контролом – 60 (шездесет)
дана рок тече од дана добијања локацијских услова.
Члан 4. Модела Уговора у измењеној Конкурсној документацији је измењен, тако да
сада гласи:
“Укупан рок за израду пројектно техничке документације износи 120 (стодвадесет)
дана и то:
-  Израда Идејног решења са усвајањем од стране Корисника– 30 (тридесет) дана,
рок тече од дана потписивања уговора;
-  Израда Пројекта за грађевинску дозволу са Техничком контролом – 60 (шездесет)
дана, рок тече од дана добијања локацијских услова;
Дани потребни за прибављање Локацијских услова и дани потребни за прибављање
Грађевинске дозволе у поступку Обједињене електронске процедуре, не рачунају се
у наведени рок израде пројектне  документације.

- Израда  пројекта  за  извођење  -  30  дана  од  дана  добијања  грађевинске
дозволе. 

Уговорени рок ће почети да тече даном обостраног потписивања Уговора“.
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5. „Авансно плаћање није дозвољено. 
Рок  плаћања  износи  ______  дана  од  дана  испостављања  фактуре  на  следећи
начин...“, тако да сада члан 5. модела уговора гласи:
"Наручилац се обавезује да пружене услуге плати по цени од __________ динара без
ПДВ-а и плус __________ динара ПДВ, што заједно износи ______________ динара
са ПДВ-ом Наручилац се обавезује да услуге плати, на рачун Извршиоца услуге бр.
________________________________ код _________________ банке.
Авансно плаћање није дозвољено.
Рок плаћања износи ______ дана од дана испостављања фактуре на следећи начин:
Износ  за  израду  идејног решења (на  КТП)  за  добијање  локацијских  услова  је
максимално 40%  од  вредности  целог  пројекта.  Рачун  за  њега  може  бити
испостављен  након  покретања  обједињене  процедуре,  т.ј.достављања  Наручиоцу
једног примерка идејног решења у аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у). 
Износ за израду идејног пројекта је  максимално 40%  од  вредности  целог  пројекта.
Рачун за израду идејног пројекта може бити испостављен након добијања Решења о
одобрењу  за  изградњу  и  достављања  Наручиоцу  једног  примерка  пројекта  у
аналогном и дигиталном облику (на ЦД-у)
Рачун  за  израду  пројекта  за  извођење  радова  може  бити  испостављен  након
достављања Наручиоцу 5.(пет) примерака пројекта за извођење радова у аналогном
и дигиталном облику (на ЦД-у).
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до из-
носа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години”.
Измена је извршена и у Обрасцу понуде“.

  Комисија за предметну ЈН 
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