ЈКП „Тржница „ Ниш
Ђуке Динић бр. 4.

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама набавкама ( “Сл.
гласник РС” 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац , ЈКП“Тржница ”, Ниш , упућује:
ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
за јавну набавку мале вредности број 05/2018
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЦА И ОБЈЕКАТА
1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: ЈКП „Тржница „ Ниш Ђуке
Динић бр. 4. Ниш , www.trznicanis.rs
2. Врста наручиоца: јавно комунално предузеће
3. Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности
4. Предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавке: је набавка
добра –Текуће одржавање пијаца и објеката ,
- Партија 1- браварски материјал............................................ОРН 44316400
- Партија 2 – електро материјал...............................................ОРН 31700000
- Партија 3 –грађевински материјал........................................ОРН 44110000
- Партија 4 – молерско фарбарски материјал.........................ОРН 44800000
- Партија 5 –водоводно канализациони материјал.................ОРН 39370000
5. Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена.
6. Преузимање конкурсне документације: заинтересовани понуђачи могу
преузети конкурсну документацију сваког радног дана Наручиоца ( понедељак –
петак )у пословним просторијама Наручиоца, Ђуке Динић бр. 4. Ниш, у
канцеларији бр. 11. у времену од 07.00 до 15.00 часова, односно на Порталу
јавних набавки и на интернет страници Наручиоца www.trznicanis.rs
7. Начин подношења понуде: Понуде се достављају у писаном облику, на
српском језику, у затвореној коверти са назнаком на лицу коверте: Понуда за
јавну набавку добара – Текуће одржавање пијаца и објеката, Партија бр.
________ ЈН 05/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу, факс и телефон
понуђача, као и име особе за контакт.
Понуда се подноси непосредно, у канцеларији бр.6 или путем поште на адресу:
Наручиоца: ЈКП “Тржница”, Ниш, Ђуке Динић бр. 4. 18000 Ниш.
8. Рок за подношење понуде: je 21.мај, 2018. године до 12:00 часова.
9. Отварање понуда: обавиће се јавно, дана 21. маја,2018. године у 12:15 часова,
у просторијама Наручиоца, у улици Ђуке Динић бр. 4. Ниш.
10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само
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овлашћени представници понуђача, који пре почетка поступка отварања понуда
морају предати писмено овлашћење оверено потписом и печатом овлашћеног
лица понуђача.
11. Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10
дана од дана отварања понуда.
12. Лица за контакт:Мирјана Милутиновић,Дивна Симоновић и Небојша
Петровић
javnenabavke@trznicanis.rs; факс: 018/257-525, 515-048

Комисија за ЈНМВ 05/18
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