ИЗМЕНА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Градска општина Медијана
Париске комуне бб, Ниш
у позиву за подношење понуда бр . 04-3-162-2020/03 код тачке 6 на стр. 1 уместо:
Крајњи рок достављања понуда је 27.05.2020. године до 12 сати на наведеној
адреси, без обзира на начин достављања. Благовременим ће се сматрати понуде
које буду пристигле код наручиоца до 12 сати последњег дана рока.
треба да стоји:
Крајњи рок достављања понуда је 01.06.2020. године до 12 сати на наведеној
адреси, без обзира на начин достављања. Благовременим ће се сматрати понуде
које буду пристигле код наручиоца до 12 сати последњег дана рока.
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ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

бр.04-3- 169/2020-03
Градска општина Медијана
Париске комуне бб, Ниш
јавна набавка услуга
- услуге обезбеђења Партија 1: Објекти ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
бр. 04/3 –15 -2020

У складу са чл. 63 ставом 1 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 68/2015)
мења се конкурсна документација и то :

на стр. 3 конкурсне документације код тачке 3,7 и 8 уместo
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 04/3-15-2020 су услуге чишћења.
7..Рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом ако је на писарницу
Градске општине Медијана, пристигла закључно са 27.05.2020. године до 12:00 чаова.
8.Отварање понуда : Отварање понуда врши се у 12 часова и 15 минута у
просторијама Градске општине Медијана, у канцеларији бр.23, дана 27.05.2020.
године.
треба да стоји:
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 04/3-15-2020 су услуге ибезбеђења Партија 1: Објекти.
7..Рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом ако је на писарницу
Градске општине Медијана, пристигла закључно са 01.06.2020. године до 12:00 чаова.
8.Отварање понуда : Отварање понуда врши се у 12 часова и 15 минута у
просторијама Градске општине Медијана, у канцеларији бр.23, дана 01.06.2020.
године.
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на стр. 6 и 7 конкурсне документације: код неопходног финансијског капацитеа
иза 1.800.000 динара додаје се : „са пдв-ом „
на стр. 17 конкурсне документације уместо:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
27.05.2020. године до 12;00 часова.
треба да стоји:
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
01.06.2020. године до 12;00 часова.
на стр. 21 конкурсне документације јод резервног критеријума уместо
Уколико након рангирања понуђача, два или више понуђача понуде исту цену као
најповољнија изабраће се понуда која има дужи рок плаћања .У случају да су две или више
понуда са истом ценом и истим роком плаћања , предност ће имати понуда са дужим роком
важења понуде. Уколико су две или више понуда идентичне по напред наведеним елементима,
предност ће имати понуда која је прва пристигла код наручиоца.
треба да стоји:
Уколико након рангирања понуђача, два или више понуђача понуде исту цену као
најповољнија предност ће имати понуда која има нижу цену под тач. 2 у спецификацији
потребних услуга.
на стр. 30 и 31 конкурсне документације мења се Модел уговора и треба да стоји:

Уговор о набавци услуга
- услуга обезбеђења за потребе Градске општине Медијана Закључен дана -------------------------. године између:
1. Градске општине Медиjана, Ниш, са седиштем у ул. Париске Комуне бб, матичним
бројем 17614703, ПИБ-ом 103618277 и текућим рачуном бр. 840-223640-60 код Управе
за трезор, коју заступа председник Небојша Коцић, (у даљем тексту: Наручилац посла)
и
2. -----------------------------------------------------------, из --------, са седиштем у ул. ---------------------, матичним бројем --------, ПИБ-ом -------------- и текућим рачуном бр. ----------------------
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код ----------- банке, коју заступа директор --------------------------------- (у даљем тексту:
Извршилац посла),
Уговорне стране су се споразумеле о следећем:
Члан 1.
Предмет овог уговора јесу услуге обезбеђења објекта у ул. Париске Комуне бб
(управна зграда Градске општине Медијана), у трајању од 7 (седам) месеци.
Стално током свих дана (00:00 до 24:00 часова праћење стања противпровалног
аларма у ул. Париске Комуне, на објекту Градске општине Медијана);
У случају активирања алармног система у објективно најкраћем року слање
интервентне екипе на обезбеђивани објекат;
Достављање месечног извештаја о стању алармног система и осталих догађаја;
Вођење евиденције активирања алармног система;
Вођење евиденције о отварању/затварању објекта и месечно достављање
власнику објекта;
Достављање извештаја о обављеним ванредним контролама;
У потпуности поштовање процедуре рада која ће бити обострано усаглашени и
чинити саставни део овог Уговора који ће бити потписан са најповољнијим понуђачем;
Физичко обезбеђење управне зграде Градске општине Медијана у Париске
Комуне бб, у трајању од 12 сати (од 07:00 до 19:00 часова) у данима од понедељка до
петка;
Уговорне стране констатују да је у поступку јавне набавке o пружању услуга
обезбеђења за манифестације спроведеном у складу са чланом 39. Закона о јавним
набавкама, као најповољнија понуда изабрана понуда понуђача:---------------------------------------------------------------------------------.
Члан 2.
.
Наручилац посла обавезује се да на име пружених услуга за урађени посао
извршиоцу посла плати износ од _____________ динара (---------------------------------------------), без ПДВ-а, односно износ од _____________ динара (---------------------------------------------------------) са ПДВ – ом.
Члан 3.
Извршилац посла обавезује се да услуге овог уговора извршава у складу са
потребама наручиоца из чл.1 овог Уговора, и у свему према понуди бр. ------- од --------------------- године, а која је заведена код наручиоца под бројем ------- дана ------ и која је
саставни део овог Уговора.
Члан 4.
Плаћање се врши на текући рачун извршиоца посла, по испостављеном
месечном рачуну за пружене услуге у року од (----------) дана.
Члан 5.
Овај уговор може се раскинути у случају неиспуњења уговорених обавеза било
које од уговорних страна из разлога предвиђених овим уговором.
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Члан 6.
На остале односе који нису регулисани овим уговором примењују се
одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78,
39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020).
Члан 7.
Овај уговор закључује се на одређено време за период од 7(седам) месеци, од
дана потписивања Уговора.
Члан 8.
Извршилац посла се обавезује да на име средства финансијског обезбеђења
уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без
жираната у корист Наручиоца посла, са меничним овлашћењем за попуну у висини од
10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу" на
име доброг извршења посла.
Члан 9.
У случају спора уговорне стране ће исти покушати да реше споразумом а
уколико споразум није могућ, спор ће решавати надлежни суд у Нишу.
Члан 10.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака страна
задржава по 2 (два) примерка.

Наручилац посла
Градска општина Медијана

Извршилац посла

______________________
Небојша Коцић

_____________________

У осталом делу конкурсна документација се не мења.
Измена позива и конкурсне документације чине саставни део конкурсне документације
Конкурсна документација има укупно 40 ( четрдесет) страна.
Комисија

40

