ЈКП ''Тржница'' Ниш, Ул. Ђуке Динић бр. 4, 18000 Ниш
Тел/факс 018/515-048; 257-525; 257-565, ПИБ 100668541, мат. бр. 07174306,
рач. бр. 105-1619-22 АИК банка, e/mail: javnenabavke@trznicanis.rs

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

1. Назив наручиоца: ЈКП ''Тржница'' Ниш
2. Адреса наручиоца: Ђуке Динић бр. 4, Ниш
3. Интернет страница наручиоца: www.trznicanis.rs
4. Врста наручиоца: Јавно-комунално предузеће ''Тржница'' Ниш ће да закључи
уговор о јавној набавци
5. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
6. Врста предмета јавне набавке: добра
7. Опис предмета набавке, назив и ознака општег речника набавке: материјал за
текуће одржавање објеката и опреме за потребе ЈКП ''Тржница'' Ниш
Назив и ознака из општег речника набавке: 44190000
8. Број партија: предметна јавна набавка је обликована у пет партија
9. Критеријум, елемент критеријума за доделу уговора је: најнижа понуђена цена
10. Начин преузимања конкурсне документације: преузимање конкурсне документације
може се извршити са Портала јавних набавки и интернет страници наручиоца
www.trznicanis.rs
11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
a. Понуђач понуду доставља путем поште или непосредно.
b. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворена на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да пртви пут
отвара.
c. Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку: ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ
ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП ''ТРЖНИЦА'' НИШ, ЗА ПАРТИЈУ/Е ________, број јавне
набавке 03/17 – НЕ ОТВАРАТИ''.

d. На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу, телефон и
одговорно лице.
e. Понуде се достављају на адресу: ЈКП ''Тржница'' Ниш, ул. Ђуке Динић бр. 4,
Ниш – писарница (канцеларија број 7) сваког радног дана од 8,00 до 14,00.
f. Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну до 21.04.2017.
године до 12,00 часова, без обзира на начин како су послате.
12. Место , време и начин отварања понуда:
a. Јавно отварање понуда обавиће се дана 21.04.2017.године у 12,30 часова у
просторијама Наручиоца у Нишу, ул. Ђуке Динић бт. 4.
b. Понуде ће бити отворене редоследом којим су примљене/заведене од
стране наручиоца.
c. Понуда је комплетна и исправна уколико садржни свих шест образаца датих
као прилог тендерској документацији, попуњени, потписани и оверени од
стране понуђача (образац: 1; 2.1 и/или 2.2. и/или 2.3. и/или 2.4. и/или 2.5; 3;
4; 5; и 6).
13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
a. Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда, морају
комисији наручиоца поднето овлашћење за учешће у поступку отварања.
b. Овлашћени предтсваник понуђача има право да приликом отварања понуда
изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању
понуда, као и да изнесе све евентуалне примедбе на поступак отварања
понуда.
14. Рок за подношење понуде: у року од 5 дана од дана отварања понуда
15. Лице за контакт:
a. Потем поште на адресу: Ђуке Динић бр. 4, Ниш
b. Путем факса: 018/515-048; 257-525; 257-565; 063/449-182
c. Путем e/mail: javnenabavke@trznicanis.rs

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

