ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца:
Адреса наручиоца:
Интернет страница
Врста наручиоца:

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша,
Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
наручиоца:
www.dign.rs
јавно предузеће - локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: квалификациони поступак
Врста предмета: услуге
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке су геодетске услуге израде пројекта
парцелације са регулацијом Бул. Медијана од Сомборске улице до ауто-пута - наставак, ЈН бр.
1.2.8, назив и ознака из општег речника набавке: 71250000-5 – архитектонске, техничке и
геодетске услуге, број одлуке наручиоца о покретању поступка 03-7811 од 30.09.2015. године
Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација као и евентуалне
учињене измене и/или допуне, као и додатна појашњења конкурсне документације се могу
преузети у електронском облику са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs и интернет
страници наручиоца www.dign.rs.
Начин подношења понуде и рок: Понуда се подноси у затвореној коверти или кутији,
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, на коју понуђач лепи попуњен Образац са стране 3. из Конкурсне документације или
уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде - понуђача, назив и адресу
примаоца понуде, наручиоца - ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, писарница у
приземљу зграде, број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарници наручиоца најкасније дана
08.10.2015. године до 1030 сати, непосредно или путем поште.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана
рока за подношење понуде, односно дана 08.10.2015. године у 1100 сати у просторијама ЈП
Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, Ниш.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда: Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда дужни су да
доставе овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда и исто је пожељно предати
комисији непосредно пре отварања понуда. Овлашћење мора да буде оверено печатом и
потписано од стране овлашћеног лица понуђача
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка, предметне
јавне набавке наручилац ће донети у року од 8 дана од дана отварања понуда.
Особа за контакт: дипл.инж.грађ. Владимир Џунић, тел. 018/241-266 лок. 232, у периоду од 730
до 1530 часова

18000 Ниш, ул. 7. јули бр.6; Телефони: Централа (018) 241-266, 245-395, 241-599, 241-655;
Директор 520-790; Факс 520-540; www.dign.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

