АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ” БЕОГРАД
11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26

СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА СТОВАРИШТА
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ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ бр. 2 конкурсне документације за јавну набавку радова
на изградњи нове железничке пруге Собовица-Лужнице-Крак Баточина у
Крагујевцу, у отвореном поступку, набавка бр. 79/2019
Измена бр.1: На страни 85-86/100 конкурсне документације, у Моделу
уговора, Члан 5, стоји:
НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Наручилац се обавезује да Извођачу исплати укупну уговорену вредност из
члана 3. овог уговора на следећи начин:
1) аванс у висини_______од (до 25% вредности понуде) укупно уговорене
вредности,
у
износу
од
_______динара
без
ПДВ-а
(словима:
___________________________________________________________________
_____) од дана када Извoђач достави Наручиоцу:
- предрачун (авансна ситуација) у 6 (шест) истоветних примерака,
- банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 15. овог уговора,
- банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 15. овог уговора,
- полисе осигурања из члана 16. овог уговора.
У случају ранијег правдања целокупног износа аванса, Наручилац ће Извођачу
радова вратити средство обезбеђења – Банкарску гаранцију за повраћај
авансног плаћања.
Извођач се обавезује да примљени аванс правда кроз све привремене ситуације
које испоставља Наручиоцу, процентуалним умањењем износа (у тим
привременим ситуацијама), од вредности изведених радова, с тим да укупан
примљени аванс мора бити оправдан када вредност радова достигне износ 90%
вредности Уговора.
2) по месечним испостављеним и овереним привременим ситуацијама и
окончаној ситуацији, које су сачињене на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова и јединичних цена из Понуде, потписаним и овереним од
стране Стручног надзора.
Од сваке привремене ситуације Наручилац ће обуставити 5% на име задржаног
депозита, који служи за отклањање недостатака након завршетка, а пре
примопредаје изведених радова који су предмет овог Уговора. Овај задржани
износ може бити исплаћен Извођачу радова након примопредаје радова, али уз
претходно достављање безусловне, без права на приговор, наплативе на први
позив, банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у
вредности од 5% уговорене вредности без ПДВ-а са роком важења 5 (пет) дана
дужим од уговореног гарантног рока.
Наручилац се обавезује да Извођачу врши плаћања по испостављеним
ситуацијама у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене
1

ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12, 68/15 и
113/17), под условом да је Извршилац доставио банкарску гаранцију за добро
извршење посла и полисе осигурања.
Под исправно испостављеном ситуацијом из става 2. овог члана сматра се
ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба
Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РСˮ, број 46/2006,
111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон), пореских прописа и других
прописа који уређују ову област.
Плаћање
ће
се
вршити
искључиво
на
Извођача_________________________
отворен
код
банкe______________________________________.

рачун
пословне

Уколико Наручилац и/или Стручни надзор делимично оспоре испостављене
ситуације, Наручилац је дужан да исплати неспорни део ситуације, а спорни део
ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се Уговорне стране
другачије не договоре.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и набавку
опреме и другу документацију, Извођач доставља вршиоцу стручног надзора
који ту документацију чува дo примопредаје радова и коначног обрачуна, у
супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без
права на приговор.
У случају да, у току извршења овог Уговора, пословни рачун из става 4. овог
члана буде угашен или промењен, привредно друштво се обавезује да
благовремено и писаним путем обавести Наручиоца о новом броју пословног
рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом
Уговору.
Брише се тако да сада гласи:
НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Наручилац се обавезује да Извођачу исплати укупну уговорену вредност из
члана 3. овог уговора на следећи начин:
1) аванс у висини_______од (до 25% вредности понуде) укупно уговорене
вредности,
у
износу
од
_______динара
без
ПДВ-а
(словима:
___________________________________________________________________
_____) од дана када Извoђач достави Наручиоцу:
- предрачун (авансна ситуација) у 6 (шест) истоветних примерака,
- банкарску гаранцију за повраћај аванса из члана 15. овог уговора,
- банкарску гаранцију за добро изршење посла из члана 15. овог уговора,
- полисе осигурања из члана 16. овог уговора.
У случају ранијег правдања целокупног износа аванса, Наручилац ће Извођачу
радова вратити средство обезбеђења – Банкарску гаранцију за повраћај
авансног плаћања.
Извођач се обавезује да примљени аванс правда кроз све привремене ситуације
које испоставља Наручиоцу, процентуалним умањењем износа (у тим
привременим ситуацијама), од вредности изведених радова, с тим да укупан
примљени аванс мора бити оправдан када вредност радова достигне износ 90%
вредности Уговора.
Измене и допуне број 2. конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 73/2019

2/ 3

2) по месечним испостављеним и овереним привременим ситуацијама и
окончаној ситуацији, које су сачињене на основу оверене грађевинске књиге
изведених радова, потписаним и овереним од стране Стручног надзора.
Од сваке привремене ситуације Наручилац ће обуставити 5% на име задржаног
депозита, који служи за отклањање недостатака након завршетка, а пре
примопредаје изведених радова који су предмет овог уговора. Овај задржани
износ може бити исплаћен Извођачу радова након примопредаје радова, али уз
претходно достављање безусловне, без права на приговор, наплативе на први
позив, банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у
вредности од 5% уговорене вредности без ПДВ-а са роком важења 5 (пет) дана
дужим од уговореног гарантног рока.
Наручилац се обавезује да Извођачу врши плаћања по испостављеним
ситуацијама у року до 45 дана од дана пријема исправно испостављене
ситуације у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/12, 68/15 и
113/17), под условом да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро
извршење посла и полисе осигурања.
Под исправно испостављеном ситуацијом из става 2. овог члана сматра се
ситуација која поседује сва обележја рачуноводстве исправе у смислу одредаба
Закона о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РСˮ, број 46/2006,
111/2009, 99/2011 - др. закон и 62/2013 - др. закон), пореских прописа и других
прописа који уређују ову област.
Плаћање
ће
се
вршити
искључиво
на
Извођача_________________________
отворен
код
банкe______________________________________.

рачун
пословне

Уколико Наручилац и/или Стручни надзор делимично оспоре испостављене
ситуације, Наручилац је дужан да исплати неспорни део ситуације, а спорни део
ће се решити кроз следећу привремену ситуацију, уколико се Уговорне стране
другачије не договоре.
Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове
грађевинске књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и набавку
опреме и другу документацију, Извођач доставља вршиоцу стручног надзора
који ту документацију чува дo примопредаје радова и коначног обрачуна, у
супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без
права на приговор.
У случају да, у току извршења овог уговора, пословни рачун из става 4. овог
члана буде угашен или промењен, привредно друштво се обавезује да
благовремено и писаним путем обавести Наручиоца о новом броју пословног
рачуна и називу банке код којег је тај рачун отворен, ради плаћања по овом
уговору.
Комисија за јавну набавку
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