OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

1. Подаци о Наручиоцу:
Назив:

Овлашћено лице:
Порески идентификациони број:
Матични број:

Град Сомбор
Градска Управа
Трг цара Уроша бр. 1, Сомбор
Саша Тодоровић
Градоначелник Града Сомбора
100123258
08337152

2. Врста наручиоца: корисник буџетских средстава.

3. Врста предмета јавне набавке:
Набавка радова - Санација и појачано одржавање атарског пута Стари
Сивачки пут - канал Бездан - Врбас III деоница
Oзнака из Општег речника набавке:
45233140 - Радови на путевима
45233228 - Радови на наношењу површинског слоја
Ознака из класификације делатности за горе наведене радове: Сектор Ф - Грађевинарство;
шифра 42.11 - Изградња путева и аутопутева

Вредност уговора о јавној набавци: 6.026.966,20 динара, без ПДВ-а,односно 7.232.359,44
динара са урачунатим ПДВ-ом.

4. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

5. Број примљених понуда: 6, од којих је једна одбијена, а једна је неблаговремена.
Прихваћене понуде
Понуда 1

Понуђена цена без ПДВ-а
6.026.966,20

Понуда 2

6.086.465,57

Понуда 3

6.493.080,95

Понуда 4

6.757.062,30

6. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.06.2015. године

7. Датум закључења уговора: 14.07.2015. године

8. Основни подаци о пружаоцу услуге :
ВД „Југокоп-Подриње“ доо Шабац,
Јанка Веселиновића бр. 29
кога заступа директор, Бобан Јанковић
ПИБ: 100111509
Матични број: 07369000
Брoj рачуна: 205-4823-72
Пословна банка: Комерцијална банка

9. Период важења уговора: до краја извођења предметних радова
10. Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор ако извођач радова
не изврши стручно, квалитетно и у роковима предвиђеним овим Уговором.
Извођач радова је обавезан да за време трајања овог Уговора без одлагања, а
најкасније у року од 5 дана, од дана настанка промене у било којем од података који се
тучу обавезних и додатних услова за извршење Уговора, о насталој промени писмено
обавести Наручиоца и да промену документује на прописан начин (као што су: стечај,
ликвидација, промена назива, немогућност обављања посла и др.).

11. Остале информације: /

