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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД" 

Адреса: Футошки пут бр. 46, 21137 Нови Сад 

Интернет страница: www.gspns.rs 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 16/21 су радови – Изградња новог објекта за технички 

преглед и одржавање аутобуса - II фаза. 

 

4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора. 

Уговор  ће се закључити између Наручиоца и Понуђача.  

Рок трајања Уговора – 12 месеци од дана обостраног потписивања. 

 

5. Контакт лице и служба 
Лице за контакт: Стоја Ољача 

Е-mail адреса: oljacas@gspns.rs 

      Пријем електронске поште врши се преко портала јавних набавки Републике  Србије. 
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 16/21 су радови – Изградња новог објекта за технички преглед и 

одржавање аутобуса - II фаза. 

 

Ознака из општег речника набавке: 45213252 — Радови на изградњи радионица. 

 

2. СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

2.1 За озбиљност понуде 

Понуђач је дужан да достави 1 (једну) бланко сопствену меницу, као средство финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде, у износу од 3% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, уз 

меницу доставити доказ о регистрацији.  

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 3% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју Понуђач наведе у меничном овлашћењу – писму.  

Рок важења менице је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће наплатити меницу дату уз понуду уколико:  

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду,  

2) понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или благовремено не потпише Уговор, 

3) понуђач одбије да достави банкарску гаранцију за добро извршење посла или је не достави 

благовремено. 

Наручилац ће вратити меницу понуђачу након закључења уговора. 

Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

Понуђачи су обавезни да средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, доставе 

Наручиоцу у року за подношење понуда непосредно или путем поште у затвореној коверти, на 

адресу: Футошки пут 46, 21137 Нови Сад, са назнаком: “Средство финансијског обезбеђења за 

јавну набавку број 16/21 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

 

2.2 За добро извршење посла 

Понуђач коме се додели уговор о јавној набавци се обавезује да у року од 10 дана од дана 

закључења уговора достави Наручиоцу меницу или банкарску гаранцију за добро извршење 

посла. 

 

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора бити са клаузулама: неопозива, без 

приговора, безусловна и платива на први позив.  

 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи 

износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.  

 

Средтво обезбеђења за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а са периодом важења који је минимално 30 дана дужи од дана коначног 

обрачуна радова. 
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Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, уз 

меницу доставити доказ о регистрацији.  

 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а 

уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 

пословне банке коју Понуђач наведе у меничном овлашћењу – писму.  

 

Уколико Понуђач не достави банкарску гаранцију пословне банке или меницу, као средство 

финансијског обезбеђења за добро извршење посла, Наручилац ће раскинути Уговор и 

активирати средство обезбеђења за озбиљност понуде у пуном износу. 

 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност 

средстава обезбеђења се мора сходно продужити или је понуђач дужан да достави ново средство 

обезбеђења, у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а са периодом важења који је 30 

дана дужи од новог рока извођења радова, и то најмање 10 дана пре истека првобитног рока 

важења средства обезбеђења, при чему сноси све трошкове прибављања новог средства 

обезбеђења. 

 

Неактивирано средство обезбеђења враћа се Понуђачу након испуњења свих уговорених 

обавеза, на начин како је уговорено. 

 

Уколико понуђач не изврши неку од обавеза предвиђених  уговором о јавној набавци, на начин 

и у уговореном року, Наручилац ће раскинути уговор и активирати  средство обезбеђења за 

добро извршење посла у пуном износу, и то:  

1) уколико извођач радова не отклони констатоване недостатке у квалитету и грешке у 

наведеном року. Ако се од стране стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да 

радови извођача имају недостатке у квалитету и грешке, извођач је дужан да приступи 

отклањању тих недостатака у року од два дана, те да исте отклони у примереном року, 

2) уколико Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и 

неиспуњавања обавеза извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне 

казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа 

претрпљене штете. 

 

3. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД 

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ 

 

3.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Услови плаћања: Током извођења радова, по месечним привременим ситуацијама и окончаној 

ситуацији, овереним од стране стручног надзора, Наручиоца и Извођача, у року до 45 дана од 

дана пријема исправне фактуре/рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и 

91/2019"). 

 

3.2. Гарантни рок:  
Гарантни рок за изведене радове је најмање 2 године рачунајући од дана примопредаје радова, 

ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок. 

Извoђaч рaдoвa je дужaн дa у гaрaнтнoм рoку o свoм трoшку oтклoни свe нeдoстaткe кojи су 

нaстaли збoг тoгa штo сe ниje придржaвao свojих oбaвeзa у пoглeду квaлитeтa извeдeних рaдoвa 

и угрaђeнoг мaтeриjaлa. 
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3.3. Захтеви у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

Понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може да мења понуду. 

 

3.4. Количина изведених радова 

Количина радова: дата у предмеру радова у Обрасцу структуре цене. 

 

3.5. Рок за извођење радова:  

Рок извршења радова: до 60 дана од дана увођења у посао. 

 

3.6. Предлог техничких прописа и стандарда који се примењују 

 Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - 

одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука 

УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон и 9/2020); 

 Правилник о техничком прегледу возила ("Сл. гласник РС", бр. 31/2018 и 70/2018); 

 Посебне узансе о грађењу ("Сл. лист СФРЈ", бр. 18/77). 

 

3.7. Обилазак локације 

Пожељно је да заинтересовани привредни субјекти пре подношења понуде, на адреси 

Наручиоца Футошки пут 46 у Новом Саду, обиђу локацију на којој ће се изводити радови. 

Обилазак локације у увид у техничку документацију заинтересовано лице мора најавити 

писаним путем, слањем мејла на мејл адресу контакт лица у предметном поступку: 

oljacas@gspns.rs. Особа са којом ће се извршити обилазак локације је Јасна Милидраговић. 

Приликом обиласка локације, представник Наручиоца ће на Обрасцу о обиласку локације, 

својим потписом потврдити да је заинтересовани привредни субјект извршио обилазак 

локације. 

Обилазак локације могућ је најкасније шестог дана пре истека рока одређеног за 

подношење понуда.  

 

Такође, при обиласку локације заинтересованом лицу ће бити омогућен: 

3.8. Увид у техничку документацију 

Понуђачима ће бити омогућен увид у техничку документацију за изградњу предметног објекта, 

која ће бити доступна у просторијама ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад у Новом Саду, Футошки пут 

бр. 46 сваког радног дана у временском периоду од 10 до 14 часова.  

 

3.9. Графичка документација пројекта 

Сва заинтересована лица графичку документацију пројекта могу добити нарезану на медијуму 

за чување података CD/DVD, уколико један дан раније доставе Захтев за преузимање CD/DVD 

на меморандуму Понуђача, са подацима овлашћеног лица Понуђача, које ће компакт диск 

преузети (са именом и презименом, бројем личне карте и од кога је издата). 
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