ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША
На основу члана 55. став 1. тачка 1. и члана 59.став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15) Јавно предузеће Дирекција за изградњу града Ниша,
Ул. 7. јули бр. 6

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Наручилац: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
Адреса наручиоца: Ниш, Ул. 7. јули бр. 6
Интернет страна наручиоца: www.dign.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће
Врста поступака јавне набавке: отворени поступак
Врста предмета добра
Опис предмета јавне набавке: набавка добара - електричне енергије за јавно осветљење:
1. на градском подручју града Ниша
2. на сеоском подручју града Ниша
Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000-5 - Електрична енергија
Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора:
Оквирни рокови:
1. за градско подручје града Ниша, за објављивање позива за подношење понуда је период
август - септембар и за закључење уговора је период септембар - октобар 2015. године;
2. за сеоско подручје града Ниша, за објављивање позива за подношење понуда је период
април - мај и за закључење уговора је период мај - јуни.
Број уговора које наручилац намерава закључити: Наручилац ће закључити два уговора и
то посебно за градско и посебно за сеоско подручје града Ниша.
Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Градској пореској управи, Ниш, Ул. Вожда
Карађорђа бр. 14 и Пореској управи Министарства финансија и привреде, Регионални
центар Ниш, Филијала Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24; www.poreskauprava.gov.rs,
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Градској управи за привреду, Ниш,
Ул. Николе Пашића бр. 24, www.privredanis.freeiz.com и
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Градској управи за
привреду, Ниш, Ул. Николе Пашића бр. 24 www.privredanis.freeiz.com.
Остале информације: Укупна процењена вредност истоврсних добара на годишњем нивоу
износи 75.333.333,00 динара без ПДВ-а, од којих 62.500.000,00 динара за градско подручје, а
12.833.333,00 динара за сеоско подручје.

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.direkcija.co.rs; e-mail:nabavke@dign.rs

