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Нa основу члaнa 63. Став  Зaконa о јaвним нaбaвкaмa (''Сл. глaсник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) комисија за јавну набавку услуга – Геодетске услуге ЈНМВ-1.2.4./2016, врши следећу

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
ЗА ЈНМВ 1.1.3./2016

	1.  На страници број 5/31 конкурсне документације,  уместо:

                                                           Геодетске услуге


ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Све геодетске услуге предвиђене овом јавном набавком извршиће се у складу са:

-Законом о државном премеру и катастру (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 18/10 и 65/13);
-Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
-подзаконским актима горе наведених закона;

Опис услуга:

1.Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова:

1.1.Прикупљање података о насталим променама на непокретностима, извођење геодетских радова на терену, израда елабората геодетских радова и подношење захтева за провођење промене у бази података катастра непокретности (картирање) за: 
	- Акумулација воде за пиће (језеро вештачки створено);
	- Брана на акумулацији са припадајућим објектима;
	- Зграде и објекти површине у основи до 250м2;
	- Зграде и објекти површине у основи од 250м2 до 500м2;
	- Путеви (јавни и некатегорисани путеви);

1.2.Прикупљање података о насталим променама на водовима, извођење геодетских радова на терену ,израда елабората геодетских радова и подношење захтева за провођење промене у бази катастра водова (картирање); 
	- Водови (водовод, канализација);
	-Прикључци на водове (водовод, канализација);

2.Извођење геодетских радова у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат. 

2.1.Извођење геодетских радова на терену и израда геодетских подлога у виду катастарско-топографског плана са приказом плана водова.
	-Геодетска подлога трасе водоводне мреже;
-Геодетска подлога трасе канализационе мреже;
-Геодетска подлога грађевинске парцеле;
-Геодетска подлога пута (јавни и некатегорисани путеви);

2.2. Обнова границе катастарске парцеле
	-грађевинске парцеле;
	-катастарска парцела пута, канала и других сличних уских парцела;


Све геодетске подлоге израђују се и достављају Наручиоцу у два примерка у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику у .dwg  и .пдф формату 

Треба да стоји:
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 

Квалитет услуга:
Све геодетске услуге предвиђене овом јавном набавком извршиће се у складу са:
-Законом о државном премеру и катастру (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 18/10 и 65/13);
-Законом о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'' бр.72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14);
-подзаконским актима горе наведених закона;

Опис и количина услуга:

Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова:

1.Прикупљање података о насталим променама на непокретностима, извођење геодетских радова на терену и израда елабората геодетских радова за потребе уписа објекта у катастар непокретности, за: 
	- Акумулација воде за пиће (језеро вештачки створено);		ха 		8,0
	- Брана на акумулацији са припадајућим објектима;		ар		30,0
	- Зграде и објекти површине у основи до 250м2;			објекат		2,0
	- Зграде и објекти површине у основи од 250м2 до 500м2;	објекат		2,0
	- Путеви (јавни и некатегорисани путеви);			ар		50,0

2.Прикупљање података о насталим променама на водовима, извођење геодетских радова на терену  и израда елабората геодетских радова за потребе уписа вода у катастар водова за: 
	-Водови (водовод, канализација);				м		9050,0
	-Прикључци на водове (водовод, канализација);			м   		300,0

Извођење геодетских радова у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат. 

3.Извођење геодетских радова на терену и израда геодетских подлога у виду катастарско-топографског плана са приказом плана водова.
	-Геодетска подлога трасе водоводне мреже;			м		2500,0
-Геодетска подлога трасе канализационе мреже;		м		4000,0
-Геодетска подлога грађевинске парцеле;			ар		10,0
-Геодетска подлога пута (јавни и некатегорисани путеви);	ар		50,0

4. Обнова границе катастарске парцеле за:
	-грађевинску парцелу;						парцела	1,0
	-катастарску парцелу пута, канала и др.;			парцела	5,0

Техничке карактеристике услуга:

Све геодетске подлоге израђују се и достављају Наручиоцу у два примерка у аналогном облику и два примерка у дигиталном облику у .dwg  и .пдф формату (електронски потписане).
Геодетске подлоге трасе водовода и канализације израђују се  тако да садрже довољно података на основу којих је могуће формирати дигитални модел терена.


2.  На страни број 19/31, мења се образац структуре цене, па сада треба да стоји: 

„6.5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Геодетске услуге

Бр.
Опис позиције
ј.мере
Количина
Јед. цена
Износ
1.
Извођење геодетских радова на терену и израда елабората геодетских радова за потребе уписа објекта у катастар непокретности . 




1.1.
Акумулација воде за пиће (језеро вештачки створено)
ха
8,0


1.2.
Брана на акумулацији са припадајућим објектима
ар
30,0


1.3.
Зграде и објекти површине у основи до 250м2 
објекат
2,0


1.4.
Зграде и објекти површине у основи од 250м2 до 500м2
објекат
2,0


1.5.
Путеви (јавни и некатегорисани путеви)
ар
50,0



Укупно 1

2.
Извођење геодетских радова на терену и израда елабората геодетских радова за потребе уписа водова  у катастар водова. 




2.1.
Водови дужине до 50м
вод
1,0


2.2.
За сваки метар вода дужине преко 50м
м
9000,0


2.3.
Прикључак на вод дужине до 50м
вод
2,0


2.4.
За сваки метар прикључка преко 50м дужине
м
100,0



Укупно 2

3.
Извођење геодетских радова на терену и израда геодетских подлога у виду катастарско-топографског плана са приказом плана водова.




3.1.
Геодетска подлога трасе водоводне мреже 
м
2500,0


3.2.
Геодетска подлога трасе канализационе мреже
м
4000,0


3.3.
Геодетска подлога грађевинске парцеле 
ар
10,0


3.4.
Геодетска подлога пута (јавни и некатегорисани путеви)
ар
50,0



Укупно 3

4.
Обнова границе катастарске парцеле 




4.1.
 Грађевинска парцела површине до 30 ари
парцела
1,0


4.2.
Грађевинска парцеле већа од 30 ари, за сваки следећи ар
ар
10,0


4.3.
Катастарска парцела пута, канала и других уских парцела дужине до 100м
парцела
5,0


4.4.
За сваки метар преко 100м дужине
м
500,0



Укупно 4. 


УКУПНО БЕЗ ПДВа (1+2+3+4) дин


ПДВ дин 


УКУПНО СА ПДВом дин 


Упутство: Образац структуре понуђач мора да попуни:
у оквиру тачке 1.  уписује се јединична цена услуге без ПДВ-а по јединици мере и укупна цена за услуге;
у оквиру тачке 2.3.и4. колона 5 уписује се цена услуге  без ПДВ-а по јединици мере и укупна цена за услуге,
овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у обрасцу. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац структуте цене попуњава, потписује и печатом оверава овлашћени члан групе понуђача.

У _______________________ 	                        	      Овлашћено лице 

Дана______________године 		М.П.              ________________________ «

На страни 20/31, уместо постојећег модела уговора треба да стоји:

„7.  МОДЕЛ УГОВОРА
Геодетске услуге

закључен између:

Општине Блаце, са седиштем у Блацу, улица Карађорђева бр.4., ПИБ  100984785, матични број 07203608, жиро рачун бр. 840-91640-09 отворен код  Управе за трезор, коју заступа Председник општине Зоран Јозић (у даљем тексту НАРУЧИЛАЦ-КОРИСНИК УСЛУГА), с једне стране  и

	________________________________________________________________________  из _______________________________, улица_____________________________________, телефон_________________, кога заступа  ___________________________________, ПИБ  ________________________________, матични број_______________________________, текући рачун број_______________________________, (у даљем тексту ПОНУЂАЧ – ДОБАВЉАЧ), с друге стране.

(ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ-ДОБАВЉАЧ)


Напомена: Модел  уговора,  понуђач попуњава  у складу са понудом,  оверава печатом и потписом, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.

Подизвођачи1:
1.___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Учесници у заједничкој понуди
1.___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________

1 Напомена: 
попуњава се искључиво у случају подношења понуде са подивођачима или заједничке понуде.
Уколико се уговор закључује са понуђачем који наступа самостално, овај део се неће налазити у уговору-дакле биће брисан.
Када је реч о понуди са подивођачем потребно је уписати: пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођљчу, а који не може бити већи од 50% и део предмета који ће извршити преко подизвођача.
Када је реч о заједничкој понуди потребно је уписати:
-пословно име учесника који је одређен за носиоца посла, име и презиме лица овлашћеног за заступање групе понуђача-учесника заједничке понуде, седиште, ПИБ и матични број;
-пословна имена свих осталих учесника, имена и презимена лица овлашћених за заступање, седиште, ПИБ и матични број.
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Корисник услуга, у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“,бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/2015), а на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број II-404-538/2016 од 14.04.2016.године, спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга „Геодетских услуге “, ЈНМВ број 1.2.4./2016; 
- да је Добављач доставио понуду број / од / 2016.године (уноси наручилац), која у потпуности испуњава услове из Конкурсне документације, налази се у прилогу и саставни је део овог Уговора (Прилог 1); 
- да је Корисник услуга Одлуком о додели уговора, број / од / 2016.године (уноси наручилац), изабрао Добављача за најповољнијег понуђача за набавку геодетских услуга.
- Средстава за реализацију предметне набавке обезбеђена су Буџетом општине Блаце за 2016.годину,  конто/позиција: 424600/354, 424600/358, 424600/373, 424600/377, 424600/385. 


Члан 2.
Предмет уговора су геодетске услуге за потребе Општине Блаце наведене у поглављу 3. конкурсне документације, под називом „Техничка спецификација “.
Укупно уговорена цена за услуге које су предмет уговора износи _________________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ динара са ПДВ-ом, у складу са понудом понуђача.
Јединичне цене геодетских услуга наведених у Обрасцу структуре цене (поглавље 6.5) су фиксне и непромењиве. 
Обим захтеваних услуга може бити и проширен у случају да се за тим укаже потреба, али само уз писану сагласност и налог, датих од стране Корисника услуга.


Члан 3.
Овај уговор производи правно дејство од дана потписивања од стране овлашћених лица обе уговорне стране и траје до утрошка средстава, а најдуже до окончања буџетске 2016.године.
Утрошком средстава Корисника услуга за предметне услуге по овом уговору, у износу од  / динара без пдв-а (наручилац ће унети понуђену цену из члана 2. овог уговора), пре истека рока из става 1. овог члана, овај уговор престаје да важи, о чему Корисник услуга писмено обавештава Добављача.

Члан 4.
Плаћања за извршене геодетске услуге вршиће по фактурама испостављеним за једну или више појединачних услуга а по завршетку свих активности предвиђених датом услугом.
За услуге које подразумевају извођење геодетских радова на терену и израду елабората геодетских радова за потребе уписа објекта у катастар непокретности,  сматраће се да је услуга извршена након што надлежна Служба за катастар непокретности овери и прими елаборат геодетских радова.
За услуге које подразумевају извођење геодетских радова на терену и израду геодетске подлоге, сматраће се да је услуга извршена након достављања геодетске подлоге наручиоцу у предвиђеном садржају, броју примерака и формату.
За услуге обнове границе катастарске парцеле, сматраће се да је услуга извршена, даном обележавања на терену.
Обрачун извршених усуга вршиће се на основу јединичних цена из понуде (Образац структуре цене -поглавље 6.5.) и стварно изведених количина.
Плаћања за извршене услуге ће се вршити  на текући рачун Добављача број ____________________________________ код банке ______________________, у року од ___________________(не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана) (ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ) дана од дана уредбо испостављање фактуре.
 
Члан 5.
Уговорне стране су сагласне да ће се реализација уговора вршити сукцесивно, према захтевима Корисника услуге, зависно од потреба за врстом и количином услуга. 

Члан 6.
Добављач се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши у року од ___________ ((ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ) дана од дана пријема писаног налога од стране наручиоца.
Добављач се обавезује да услуге из предмета овог уговора изврши у складу са правилима струке и важећом регулативом у овој области, а у свему према одредбама уговора.
Добављач се обавезује да све геодетске подлоге достави Наручиоцу (кориснику услуга) у два примерка у аналогном облику у одговарајућој размери и два примерка у дигиталном облику и то у .dwg формату и у .pdf формату (оверену дифгиталним потписом).
	Добављач се обавезује да све елаборате геодетских радова израђене за потребе уписа објекта у катастар, уз записник о извршеном увиђају, достави Служби за катастар непокретности,  на Законом прописан начин.
Добављач је дужан гарантује квалитет извршених услуга. 

Члан 7.
	Наручилац (корисник услуга) се обавезује да за сваку појединачну услугу коју тражи од добавача, да писани налог добављачу у којем ће навести врсту и обим тражене услуге, као и ознаку одговарајуће позиције у Обрасцу структуре цене (поглавље 6.5.) из понуде понуђача.
Наручилац се обавезује да лицима запосленим код добављача омогући (дозволи)  приступ непокретностима  ради обављање послава из предмета уговора.
	Наручилац се обавезује да плати добављачу услуге извршене у складу са овим Уговором.
	
Члан 8.
Корисник услуга може једнострано раскинути уговор у случају да Добављач не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
О својој намери да раскине уговор Корисник услуга ће у писаној форми обавестити Добављача. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 30 дана од дана пријема писаног обавештења из става 2. овог члана.
Члан 9.
У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење уговорних обавеза било које уговорне стране, а које се према важећим прописима и својој природи сматрају вишом силом, уговорне стране се ослобађају од извршења обавеза за време док виша сила траје. 
Ниједна уговорна страна нема право на било какву накнаду због неизвршења обавеза по овом уговору за време трајања више силе. 
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је да без одлагања, писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку, као и о престанку више силе. 
Наступање више силе у смислу овог уговора продужава рок за испуњење уговорних обавеза за све време трајања околности које представљају вишу силу, као и за време које је разумно потребно за отклањање њених последица. 
У случају трајања више силе дуже од 30 дана уговорне стране могу раскинути овај Уговор писаним споразумом. 
Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у моменту закључења Уговора. 
Члан 10.
Измене и допуне овог Уговора производиће правно дејство само ако су сачињене у писаној форми и потписане од стране овлашћених представника уговорних страна, у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима који регулишу ову област. 

Члан 11.
За све што није регулисано овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и други позитивни прописи који регулишу ову област.

Члан 12.
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези са овим уговором решавати споразумно. 
У случају да се спор не може решити споразумно, уговара се надлежност Привредног суда у Нишу.
Члан 13.
Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна добија по 3 (три) примерка. 

Прилози који су саставни део Уговора: 
 Прилог 1. Понуда Добављача број / од / 2016. године; 


           ДОБАВЉАЧ                                                                      КОРИСНИК УСЛУГЕ 
                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 
_______________________  М.П.                                	               Зоран Јозић“

	У свему осталом конкурсна документација за јавну набавку услуга – Геодетске услуге ЈНМВ-1.2.4./2016 остаје непромењена.

Чланови комисије за јавну набавку:

Ред.бр.
Име и презиме
1.
Радосављевић Миљан, члан комисије, с.р.

2. 
Младен Ћирковић, члан комисије, с.р.

3.
Гордана Китановић, члан комисије, с.р.

	Измењена конкурсна документација (пречишћен текст) са измењеним деловима документације је саставни део овог акта и објављена је на Порталу јавних набавки и на сајту општине Блаце и може се преузети електронским путем.
	Обавештење о продужењу рока за подношење понуда је објављено на Порталу јавних набавки и на сајту општине Блаце и може се преузети електронским путем.


