ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив наручиоца:

Општинска управа општине Апатин

Адреса наручиоца:

Апатин, Српских владара 29

Интернет страница наручиоца:

http://www.soapatin.org

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке добара бр. 24/2019 је набавка радова – Уређење Трга Николе Тесле и дела улице Петефи Шандора у Апатину
Назив и ознака из општег речника набавки: 39113600 Клупе
45442000 - Радови на наношењу заштитног премаза
Радови на репарацији дрвених клупа подразумевају:
1. Тачно нумерисање сваке клупе у простору - на терену. Скидање дрвених делова са металних носача клупе и односење у радионицу.
2. Брушење постојећег лака са дрвених елемената, до чистог дрвета, водећи рачуна да се не наруши димензија и облик елемента.
3. Припремљени дрвени елементи се одпрашују и техником урањања или наношењем лака четком, се третирају. Третирање се врши воденим транспарентним лаком, одпорним на
УВ зрачења и вањске утицаје атмосферилија. Третирање се врши у три премаза, водећи рачуна о времену сушења сваког премаза. Да би сушење било успјешно, потребно је
обезбедити адекватну темпаратуру и прозрачност просторија, у којима се поступак обавља. Темпаратура просторија мора бити бар 20 C. После I и II фазе наношења воденог лака,
дрвени елементи се брусе, брусним папиром одговарајуће гранулације. После II фазе наношења лака, треба третирати чела дрвених елемената транспарентном еластичном пастом.
III фаза наношења лака је коначна.
4. Осушени, готови дрвени елементи се враћају на тачно нумерисане бројеве клупа, водећи рачуна, да сваки дрвени елемент буде адекватно причвршћен за конструкцију исте.
5. Замена пуклих, трулих или недостајућих дрвених елемената на клупама.
6. Обрачун по комаду клупа.

Уговорена вредност:

Критеријум за доделу уговора:

најнижа понуђена цена

933.020,00

1

Број примљених понуда:

- Највиша

933.020,00

- Најнижа

933.020,00

- Највиша

933.020,00

- Најнижа

933.020,00

Понуђена цена:

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

-

Датум доношења одлуке о додели уговора: 3.5.2019.

Датум закључења уговора:

17.5.2019.

Основни подаци о добављачу:
«HOBI CENTAR» d.o.o., Ернеста Киша 6, 2500 Сомбор, ПИБ - 108731572, МБ -21056685, број
текућег рачуна 205-213718-07 код Koмерцијалне банке а.д.

Период важења уговора:

30 (тридесет) календарских дан од дана
закључења уговора

Околности које представљају основ за измену уговора:

Остале информације:

