Основна Школа „Мирослав Антић“ Футог
Раде Кончара 2, 21410 Футог
Број: 246
Датум: 27.03.2020.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12,14/15 и
68/15), Комисија за јавну набавку – енергетска санација објекта(облагањедела фасаде
каменом вуном) ЈНОП – 3/2020 у року предвиђеном за подношење понуда врши
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ JНОП 3/2020
1.Мења се рок извршења радова тако да гласи :
Рок извршења радова: Најдуже 45 календарских дана а , рачуна се у календарским данима од
момента увођења у посао

2. Мења се члан 4 модела уговора тако да сада гаси :
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 4
Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____
календарских дана рачунајући од момента увођења у посао.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је
увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова: Када наручилац преда
Извођачу инвестиционо техничку документацију
- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту,
- Извођач достави оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла,
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају радова, што
стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
2. Мења се члан 16 модела уговора тако да сада гаси :
Члан 16
Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
•
Ако извођач не започне радове најкасније у року од 10 дана од дана увођења у посао ;
•
Ако извођач радове изводи не квалитетно ;
•
Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;
•
Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по
истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;
•
Ако извођач није успео или је одбио да достави захтевано средство финансијског
обезбеђења .

Ако због увођења ванредног стања наручилац не буде у могућности да
исфинансира радове у целости . Наручилац је у овом случају дужан да измири обавезе
настале до момента раскида уговора.
•

У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује
другог извођача и активира средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла
.Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља
разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те
радове.

КОМИСИЈА ЗА JНОП 4/2020

