ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“
25000 Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198;
ЕППДВ:132716493
Данa: 28.04.2015.
Број: 1745/14-7
На основу члана 63 ст.1 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12)
Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности радова:
Инфраструктурни инсталатерски радови (Прикључење струје у лугарницу
Карапанџа) (за потребе ШГ „Сомбор“), сходно својим овлашћењима, доноси

ОДЛУКУ О I ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

МЕЊА СЕ конкурсна документација за јавну набавку радова– Инфраструктурни
инсталатерски радови (Прикључење струје у лугарницу Карапанџа) (за потребе ШГ
„Сомбор“) покренута Одлуком наручиоца бр. 1745/14 од 21.11.2014. године.
Конкурсна документација из ст.1 ове одлуке мења се на следећи начин:
I У прилогу бр.3-страна бр.5- Образац ''Техничке карактеристике (спецификације)
јавне набавке'' се мења и гласи:
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ЈП “ВОЈВОДИНАШУМЕ“ Петроварадин
ШГ„СОМБОР“ Сомбор

Прилог бр.3

III ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ( СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)

Материјал
1. Кабел AL-поземни 4x25 mm 2 , дужине 550 м
2. Спојнице ( одговарајуће ) 2 ком
Радови
1. Ископ, уградња и затрпавање подземног кабела AL 4x25 mm2 , дужине 550 м
2. Пријава радова са мерењем уземљења
Понуђач (извођач радова) је дужан да по извршеним радовима достави потврду о
испуњењу прописаних техничких услова за електричне инсталације ниског напоне
''Електровојводини'' доо, Електродистрибуција Сомбор.
ПРЕ ДАВАЊА ПОНУДЕ ПОНУЂАЧ ЈЕ У ОБАВEЗИ ДА ОБАВИ ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ
И УПОЗНА СЕ СА УСЛОВИМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАВЕДЕНИХ РАДОВА.
ПОНУЂАЧ ЈЕ ОБАВЕЗАН ДА УЗ ПОНУДУ ДОСТАВИ И ПОТВРДУ О ИЗВРШЕНОМ
УВИДУ.
КОНТАКТ ОСОБА:
Васо Рокнић,дипл.инж.шум-председник комисије тел: 063/665-867
Напомена: Квалитет услуга, које су предмет овог Уговора, мора у потпуности одговарати важећим
домаћим стандардима у складу са позитивним законским и подзаконским прописима, који важе у
релевантној делатности.
2. РОК ПЛАЋАЊА
Рок плаћања: У року од ______ ( минимално 30, максимално 45 дана ) дана од дана извршења
услуге.
3. РОК ИЗВРШЕЊА:
Рок извршења радова: 15 дана од дана закњучења уговора

Место и датум
_____________________________

МП

Потпис Понуђача
______________________
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II У прилогу бр.6 -страна бр.13-16- Образац Образац понуде'' се мења и гласи:
ЈП ,,Војводинашуме,, Петроварадин
ШГ „Сомбор“ Сомбор

Прилог бр.6

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
На основу Одлуке директора ЈП "Војводинашуме" ШГ „Сомбор“ број 1745/14 од 21.11.2014.год. за
јавну набавку радова: ИНФРАСТРУКТУРНИ ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ - Прикључење
струје у лугарницу Карапанџа
Наручилац: Јавно предузеће ''Војводинашуме'',
Сомбор, Апатински пут 11.

Петроварадин, Шумско газдинство“Сомбор“

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
1.

Назив понуђача

2.

Седиште понуђача

3.

Одговорна особа (потписник уговора)

4.

Особа за контакт

5.

Телефон

6.

Телефакс

7.

Електронска адреса

8.

Текући рачун /понуђача

9.

Матични број понуђача
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Порески број понуђача

код банке

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

А)
Б)
Ц)

САМОСТАЛНО
СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуда
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3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача
Адреса
Матични број
ПИБ
Контакт особа
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

2)

Назив подизвођача
Адреса
Матични број
ПИБ
Контакт особа
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

Напомена: Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.
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4. ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса
Матични број
ПИБ
Контакт особа
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса
Матични број
ПИБ
Контакт особа
Проценат укупне вредности набавке који
ће извршити подизвођач
Део предмета набавке који ће извршити
подизвођач

Напомена:
Образац се попуњава у случају подношења заједничке понуде.
У случају подношења понуде са више понуђача, образац копирати у довољном броју примерака.
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5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Р.
бр.

ОПИС

Јед.
мере

Количина

1.

Набавка подземног кабела AL 4x25 mm2
Обрачун по м1.

м1

550

2.

Набавка спојница. Обрачун по ком.

ком

2

м1

550

пауш

1

3.
4.

Ископ, уградња и затрпавање подземног
кабела AL 4x25 mm2. Обрачун по м1.
Пријава радова са мерењем уземљења

Јед.цена
без ПДВ-а

Укупна
вредност
без ПДВ-а

Укупна
вред. Са
ПДВ-ом

УКУПНО:

II Услови плаћања: одложено плаћање у року од ______дана од дана испостављања фактуре
(одложено минимално 30 дана, а најдуже 45 дана).
III Рок извршења радова: 15 дана ода дана закључења уговора.
Напомена: У случају подношења заједничке понуде, исту потписује овлашћени представник групе
понуђача одређен споразумом.
Место и датум:

М. П.

Понуђач
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III У прилогу бр.7 -страна бр.17-19- Образац ''Модел уговора'' се мења и гласи:
Прилог бр. 7
ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ“СОМБОР“
25000 Сомбор, Апатински пут 11
тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115
ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198;
ЕППДВ:132716493
Број: __________
Дана: _________
УГОВОР ЗА 2015. ГОДИНУ
I УГОВОРНЕ СТРАНЕ
Закључен у Сомбору, дана _________ . године између:
1.

Јавно предузеће "Војводинашуме" Петроварадин, које заступа директор дела Предузећа
ШГ „Сомбор“ Сомбор Апатински пут 11, Срђан Пеурача, дипл.инж.шум., с једне стране
као купац (у даљем тексту: Наручилац), и

2.

______________________________________________________________________________
______________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

I ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор закључује на основу достављене
понуде број ____ извођач радова која је прихваћена од стране наручиоца, у поступку јавне набавке
мале вредности спроведене по Одлуци директора број 1745/14 од 21.11.2014..год. Понуда извођача
радова дел. број ______ је саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Предмет уговора су радови: ИНФРАСТРУКТУРНИ
Прикључење струје у лугарницу Карапанџа
Р.
бр.
1
2
3.
4.

ИНСТАЛАТЕРСКИ

ОПИС

Јед.
мере

Количина

Набавка подземног кабела AL 4x25 mm2.
Обрачун по м1.

м1

550

Набавка спојница. Обрачун по ком.

ком

2

м1

550

пауш

1

Ископ, уградња и затрпавање подземног
кабела AL 4x25 mm2. Обрачун по м1.
Пријава радова са мерењем уземљења

Јед.цена
без ПДВ-а

РАДОВИ

Укупна
вредност
без ПДВ-а

Укупна
вред. Са
ПДВ-ом

УКУПНО:
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Исказана вредност је коначна, са свим урачунатим попустима, и представља коначну вредност
услуге.
Члан 3.
Наручилац је обавезан да изврши плаћање за извршене радове у року од __од дана настанка
дужничко-поверилачког односа. Дужничко-поверилачки однос настаје даном завршетка радова.
Члан 4.
Извођач радова је обавезан да за извршену услуге испостави Наручиоцу фактуру у складу
са важећим прописима, у року од 3 дана од дана извршене услуге.
Члан 5.
Плаћање за извршене радове врши вирмански наручилац.
Члан 6.
Извођач радова је обавезан да радове изврши на подручју радне јединице наручиоца
односно на објекту ''Лугарница Карапанџа '' – ШУ ''Козара'' Бачки Моноштор.
Члан 7.
Извођач радова се обавезује да ће:
-радове извршити у складу са захтевом наручиоца
-радови у свему одговарати захтеваним техничким карактеристикама, квалитету и другим
посебним условима наручиоца
-у случају рекламације наручиоца на квалитет радова одмах извршити додатне радове
одговарајућег квалитета по диспозицијама наручиоца
-изврштити фактурисање радова у погледу рока, висине и осталих услова сагласно поднетој
понуди
Члан 8.
Наручилац се обавезује да ће:
- извођачу радова благовремено упутити захтев за извршењем радова
- извршити плаћање према уговореним роковима, цени и осталом
- у случају потребе рекламирања, за извршене радове то учинити одмах, а најкасније
у року од 3 дана од дана завршетка радова.
Члан 9.
Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може
захтевати раскид уговора, под условом да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено
извршила.
Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 30 дана.
Члан 10.
Измене и допуне овог Уговора могуће су само уз пристанак обе уговорне стране, који је дат
у писаном облику.
Члан 11.
На сва питања која нису регулисана овим уговором, примењују се одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају
споразумно, а у случају да то није могуће, уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда
у Сомбору.
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Члан 13.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и траје до окончања – реализације
целокупних уговорених обавеза по овом уговору, рачунајући период гаранције за извршене
услуге.
Члан 14.
Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветних примерака, од којих свакој уговорној
страни припада по 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА
__________________

ЗА НАРУЧИОЦА
Директор ШГ „Сомбор“
__________________
Срђан Пеурача, дипл.инж.шум.
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У осталом делу текста конкурсна документација се не мења.
III Понуђач је дужан да Понуду обавезно достави на измењеним обрасцима.
IV ПРОДУЖАВА СЕ РОК за подношење поднуда, у поступку јавне набавке радова–
Инфраструктурни инсталатерски радови (Прикључење струје у лугарницу Карапанџа) (за
потребе ШГ „Сомбор“) покренута Одлуком наручиоца бр. 1745/14 од 21.11.2014. године.,
до 08.05.2015.г. до 09,00 часова, те ће се јавно отварање понуда провести 08.05.2015. у
09,30 часова.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Васо Рокнић, дипл.инж.шум
________________________
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