ЈКП „Тржница „ Ниш
Ђуке Динић бр. 4.

На основу члана 39 , 57 . и 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“) , бр.
124/12 14/15 и 68/15 )

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„Тржница „ Ниш
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА



Подаци о наручиоцу:
ЈКП“Тржница „ Ниш , позива понуђаче да поднесу писане понуде у складу са
условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом.
Интернет адреса : www.trznicanis.rs

javnenabavke@trznicanis.rs

Врста наручиоца : јавно комунално предузеће




Врста поступка јавне набавке : јавна набавка мале вредности ЈНМВ 06/18
Врста предмета : добра
Предмет јавне набавке : добра – набавка ГОРИВА за моторна возила
Општи речник набавке : 09130000







Број партија : јавна набавка није обликована по партијама
Посебна напомена : уговор о јавној набавци није резервисан за установе ,
организације или привредне субјекте за радно оспособљавање , професионалну
и запошљавање инвалидских лица
Обавеза подношења понуде са подизвођачем : не постоји обавеза подношење
понуда са подизвођачем
Критеријум за доделу уговора : најниже понуђена цена
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Начин преузимања конкурсне документације : заинтересована лица могу
преузети конкурсну документацију почев од дана објављивања позива на
Порталу Управе за јавне набавке и на сајту наручиоца www.trznicanis.rs , а
може се преузети на адреси : ЈКП „Тржница „ Ниш , Ђуке Динић бр. 4. Ниш.
Начин и рок подношења понуде : благовременим ће се сматрати све понуде ,
које стигну на адресу наручиоца најкасније до 25.05. 2018. год. до 12 : 00
часова , без обзира на начин како су достављене ( лично или поштом ).Понуде
се подносе у затвореној коверти са назнаком : „ Понуда за јавну набавку
добара – горива , број ЈНМВ 06/18 –НЕ ОТВАРАТИ „ , на адресу: ЈКП
„Тржница „ Ниш, Ђуке Динић бр.4.или лично преко писарнице предузећа.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији на начин , да се приликом
отварања понуда , може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара . На
полеђини коверте или кутије навести назив, адресу и ПИБ понуђача У случају
да понуду подноси група понуђача , на коверти је потребно назначити , да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој
понуди .







Место , време и начин отварања понуда : отварања понуда је јавно у
просторијама наручиоца , а поступак се спроводи одмах по истеку рока за
подношења понуда , то јест у 12:15 часова последњег дана горе наведеног рока .
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: отварање понуда је јавно и може присуствовати свако
заинтересовано лице, а активно могу учествовати само овлашћени
представници понуђача , који су дужни , да пре почетка отварања понуда
комисији поднесу пуномоћје на своје име , за учешће у поступку отварања
понуда .
Лица за контакт : додатне информације у вези овог позива и конкурсне
документације , могу се добити сваког радног дана ( понедељак-петак ) у
времену од 8:00 до 15:00 часова на e-mail адреси javnenabavke@trznicanis.rs или
путем факса 018/515-049 .
Комисија за ЈНМВ 06/18
Мирјана Милутиновић , Дивна Симоновић и Небојша

Петровић
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