без обрачунатог ПДВ-а Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда
Наручилац је дужан да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.
12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ
ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ.
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац може да у писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важности понуде.
Уколико понуђач прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Рок почетка давања услуге је одмах по увођењу у посао, а по потписивању уговора.
Рок пружања услуге је дванаест месеци од дана закључења уговора, односно годину дана од
дана увођења у посао, односно до утрошка средстава Наручиоца предвиђених за ову намену.
Место вршења услуге:
Вршење услуге, у свему према напред наведеном опису услуга ове конкурсне документације,
вршиће се на територји Града Сомбора, која обухвата катарстарске општине: Табела 1. у прилогу
конкурсне документације
Начин и рок плаћања
Плаћање је динарско на рачун понуђача.
Обрачун се испоставља на месечном нивоу, за стварно извршену услугу за претходни месец.
Плаћање се врши на рачун извршиоца, 15 дана по испостављању овереног рачуна од стране
извршиоца и наручиоца. Основ за испостављање рачуна је месечни извештај о раду с приложеном
евиденцијом о сачињеним записницима о контроли пољопривредног земљишта, усева у засада.
13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
13.1. Изјава о давању гаранција за отклањање грешака у гарантном року - попуњен образац
10. Одложени доказ за одабраног Понуђача:
Понуђач (без негативне референце) који наступа самостално, са подизвођачем, односно
понуђачи који подносе заједничку понуду су у обавези да уз понуду доставе Наручиоцу: обавезујуће
писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла, која је
безусловна, на први позив наплатива, без права на приговор, на износ у динарима који чини 10%
уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а и периодом важења 30 дана дуже по истеку Уговора.
- Одложени доказ за одабраног Понуђача: Оригинал банкарску гаранцију за добро
извршење посла која је безусловна, на први позив наплатива, без права на приговор, на износ у
динарима који чини 10% уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а и периодом важења 30 дана
дуже по истеку Уговора.
Банкарска гаранција покрива и трошкове не савесног и не наменског управљања опремом коју
обезбеђује Наручилац.
14. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда се припрема у складу са обрасцима који су саставни део конкурсне документације.
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације који су понуђачу достављени
лично или су преузети на Порталу јавних набавки или интернет страници Наручиоца
www.sombor.rs/javne.nabavke.
Достављање понуде електронским путем није дозвољено.
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