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Питање 1:
„У моделу уговора члан 12 став 5 овог члана наведено је „Предаја банкарске
гаранције из става 5. овог члана, је услов за оверу окончане ситуације.“
Молим Вас да разјасните на коју банкарску гаранцију се мисли, јер банкарска
гаранција није наведена у ставу 5.
Одговор 1:
У питању је банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року.
Питање 2:

У моделу уговора у члану 17 и члану 18. су подељени додатни непредвиђени радови
и хитни непредвиђени радови. Молим Вас да нам појасните која је разлика између
ових радова, односно који радови су додатни непредвиђени, а који хитни
непредвиђени.
Одговор 2:
У Моделу уговора јасно је прецизирано да су то додатни (непредвиђени)
радови, за које се укаже потреба за извођењем у току реализације уговора, и за
чије извођење је неопходна писана сагласност Наручиоца.
Исто тако, чланом 18. Уговора наведени су и хитни непредвиђени радови, чије
извођење би било нужно због осигурања стабилности објекта који је предмет
овог уговора или ради спречавања настанка штете, а изазвани су
неочекиваном тежом природом земљишта, односно променом тла,
неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним
догађајима.
Питање 3:
„У моделу уговора противвречни су чл.18 последњи став и чл-2 став 3 Уговора јер је
нејасно да ли ће непредвиђени радови бити плаћени обзиром да је у чл.2 став 3
наведено да је уговорена вредност фиксна.“

Одговор 3:
Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова
за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се
морају извести За остале непредвиђене радове цене се накнадно утврђује
уговором.
Питање 4:
4. У моделу уговора противвречни су чл. 8, Став 1.и чл-2 став 3 Уговора јер је у чл.2
наведено да је цена фиксна.
Одговор 4:
Чланом 2. став 3, прецизирано је да се вредност Уговор не може мењати услед
повећања цене елемената на основу којих је одређена, а чланом 8. јасно је
прецизирана могућност Наручиоца, да у складу са чланом 115. Закона о јавним
набавкама, може повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност
Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно
закљученог Уговора, при чему укупна вредност повећања Уговора не може да
буде веће од вредности из члана 39. став 1 Закона о јавним набавкама.
Питање 5:
У моделу уговора противвречни су чл. 19 ст.3.и чл-2 став 3 Уговора јер је у чл.2
наведено да је цена фиксна.
Узимајући у обзир напред наведене противвречности указује се да је чл.32 Посебних
узанси о грађењу предвиђено да се Цена која је одређена у укупном износу (какав је
овде случај) не мења у случају вишкова и мањкова радова и да она обухвата и
непредвиђене радове за које је извођач у време закључења уговора знао или је
морао знати да се морају извести док се за остале непредвиђене радове цена
утврђује уговором.
Наиме из текста уговора прозилази да ће се коначна вредност утврдити на основу
стварно изведених количина затим и да ће се плаћати непредвиђени радови,
вишкови радова и накнадни радови а при томе цена је фиксна што је супротно
узансама и противвречно.
Одговор 6:
У Члану 2. је наведена укупна уговорена вредност радова на основу Предмера
радова, а Чланом 19. став 3, начин обрачуна коначне количине и вредности
изведених радова, на бази стварно изведених количина радова, оверених у
грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена
из Понуде.
Укупна уговорена цена се не мења у случају вишкова и мањкова радова и она
обухвата и непредвиђене радове за које је извођач у време закључења уговора
знао или је морао знати да се морају извести, док ће
се за остале
непредвиђене радове цена утврдити Уговором.
Наручилац је конкурсном документацијом предвидео могућност измене
уговора, сходно члану 115. Закона о јавним набавкама.
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