OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

1. Подаци о Наручиоцу:
Назив:
Овлашћено лице:
Порески идентификациони број:
Матични број:

Град Сомбор
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 - Ревитализација ветрозаштитних
појасева ГА-5, ГА-9 и ГА-10 у КО Гаково са петогодишњим одржавањем.

Ознака из Општег речника набавке:
45112320 - радови на рекултивацији земљишта
Уговорена вредност износи: 6. 500.000,00 динара,без ПДВ-а,

4. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

5. Број примљених понуда: 1

1 ПОНУДА

Понуђена цена без ПДВ-а
6.488.993,28

Понуда се подноси самостално
6. Датум доношења одлуке о додели уговора: 28.10.2015. године
7. Датум закључења уговора: 02.11.2015. године
8. Основни подаци о пружаоцу услуге :
ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ Сомбор,
кога заступа Миодраг Пуповац, директор
ПИБ: 108122945
Матични број: 20935421
Брoj рачуна: 105-85480-57
Пословна банка: АИК БАНКА

9. Период важења уговора:
Рок за почетак радова је одмах по закључења овог Уговора и увођења у посао.
Рок за садњу засада је од момента потписивања уговора до 01. априла 2016.
године.
Евидентирање садница које се нису примиле лил су се у току вегетације осушиле
врши се у вегетационом периоду до 1. септембра 2016. године, а попуна се врши до 1.
новембра свек године.
Рок за одржавање ветрозаштитних појасева након садње је 1 година и у
гарантном периоду 4 године (после завршетка и примопредаје радова). За период
одржавања након садње у првој години Наручилац Извођачу исплаћује паушални износ у
висини 5% вредности изведених радова, а што је саставни део вредности понуде.
Извођач по завршеној садњи даје Изјаву о прихватању обавеза у првој години након садње
и у гарантном року, у наредне 4 године. Обавезе у гарантном року су о трошку Извођача.
Изјава Извођача нарочито треба да садржи: обавезе надзора Извођача који се врши два
пута годишње, у периоду од 5 година након садње. Сваки надзор Извођача се обавља у
присуству овлашћеног лица Наручиоца и за сваки надзор Извођача се подноси писани
извештај Наручиоцу. Нега о одржавању појаса обухвата кошење и/или тањирање
међуредних простора и то минимум 3 пута у првој, 2 пута у другој и по 1 пут у трећој,
четвртој и петој години након садње. Заливање садница је планирано 4 пута у првој 3 пута
у другој и по 2 пута у трећој, четвртој и петој години након садње.

10. Околности које представљају основ за измену уговора:
Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор ако добављач
добара не испоручује добра по ценама, врсти и роковима предвиђеним овим Уговором,
као и у случају неоправданог повећања цена или нереалног повећања цена од стране
испоручиоца добара.

11. Остале информације: /

