ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД"
Фрушкогорска бр. 32, 21000 Н о в и С а д
Број:11/12
Датум:02.10.2018. године
На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124
/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку радова - Инвестиционо одржавање и адаптација
зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу – део Дворац, ЈН ОП 11/2018,
образована Решењем директора установе бр. 11/5 од 24.08.2018. године, сачинила је дана
02.10.2018. године:
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ БР.1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ
ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ ЛИЦА У ДОМУ У ФУТОГУ - ДЕО ДВОРАЦ,
ЈН ОП 11/2018
Образац понуде мења се и сада гласи:
6.1.

Образац ПОНУДЕ

ПОНУДА

БРОЈ __________ од ____________ године
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И АДАПТАЦИЈА
ЗГРАДЕ ЗА ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ И СТАРИХ ЛИЦА У ДОМУ У ФУТОГУ – ДЕО
ДВОРАЦ, ЈН ОП 11/2018
На основу Позива за подношење понуде за јавну набавку радова – Инвестиционо
одржавање и адаптација зграде за заштиту одраслих и старих лица у Дому у Футогу – део Дворац,
ЈН ОП 11/2018, објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца
www.gerontns.co.rs дана 21.09.2018. године
1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
ПРАВНИ ОБЛИК
ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА
(заокружити одговарајућу величину)

АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА
ОСОБА ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН/ТЕЛЕФАКС
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
НАЗИВ И ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

А: велико

Б: средње

В: мало

Г: микро

БРОЈ РАЧУНА
НАЗИВ БАНКЕ
Интернет страница на којој су докази
из члана 77.ЗЈН јавно доступни
(уколико се не достављају уз понуду, а
ако се даје изјава не треба попуњавати)
Понуђач се налази у регистру понуђача АПР-а

да

не

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
(заокружити начин подношења понуде)


САМОСТАЛНО

 ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
3. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ изражен у броју дана од дана отварања понуда
(не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда, у празно поље уписати рок)
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:
4. ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ БИТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА :

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И
АДАПТАЦИЈА ЗГРАДЕ ЗА ЗАШТИТУ
ОДРАСЛИХ И СТАРИХ ЛИЦА У ДОМУ У
ФУТОГУ – ДЕО ДВОРАЦ

УКУПНА ЦЕНА без обрачунатог ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА са обрачунатим ПДВ-ом:
РОК ИЗВРШЕЊА РАДОВА:(минимални рок је 90,
а максимални рок је 130 календарских дана):

ГАРАНТНИ РОК за изведене
кровопокривачке радове: (минимални рок је пет год.)
ГАРАНТНИ РОК за све остале изведене
радове: (минимални рок је две год.)

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА:

вирмански на рачун понуђача у року од 45
(четрдесетпет) од дана пријема привремених и
окончане ситуације по потписаном Записнику о
примопредаји радова.
Привремене и окончана ситуација и авансни
рачун морају бити регистровани у Централном
регистру фактура код Управе за трезор и који је
са инструкцијама за плаћање достављен у року
од 3 (три) дана од дана регистровања, а по
добијању средстава из буџетског фонда буџета.
Плаћење се врши на следећи начин:
75% авансно, у року до 45 дана од дана
потписивања уговора након што извођач преда
наручиоцу:
а) банкарску гаранцију за повраћај авансног

плаћања;
б) банкарску гаранцију за добро извршење
посла;
ц) авансни рачун (три примерка), тако што ће
аванс правдати почев са другом привременом
ситуацијом, а најкасније до окончане.
- 25% вредности Уговора у року до 45
(четрдесетпет) дана од дана истављања
привремене ситуације, сачињене на основу
оверене грађевинске књиге изведених радова и
јединичних цена из усвојене понуде оверених од
стране стручног надзора.
НАПОМЕНА: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потписом, чиме потврђује да су
тачни подаци који су наведени. Уколико понуду подноси група понуђача образац понуде попуњава,
потписује и оверава печатом члан групе понуђача који је у обрасцу споразума групе понуђача означен као
носилац посла.
Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни део
Обрасца понуде, обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о
подизвођачу.
Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део
Обрасца понуде обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац Подаци о понуђачу
из групе понуђача.

Место и датум:

ПОНУЂАЧ:

____________________
М.П.

____________________
Име и презиме – читко написано
_____________________
Својеручни потпис овлашћеног лица

У осталом делу Конкурсна документација остаје непромењена.
Изменe и допуне Конкурсне документације Наручилац без одлагања објављује на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници (www.gerontns.co.rs).
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са ОВОМ изменом, у супротном њихова
понуда ће бити одбијена.
Комисија за ЈН ОП 11/2018

