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: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: радови
Опис предмета јавне набавке: Извођење радова на изградњи противпожарних путева за балон
сале у основним школама на територији града Ниша, ЈН бр. 1.3.38, обликован у 2 партије и то:
I партија
Балон сала у ОШ „Иван Горан Ковачић“ у насељу Никола Тесла
II партија
Балон сала у Новом селу
Назив и ознака из општег речника набавке: 45233220-7 - радови на површинском слоју путева,
број одлуке наручиоца о покретању поступка 03-4046 од 01.06.2015. 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.
Адреса и интернет адреса државног органа или организација, 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 могу се добити у Пореској управи Министарства финансија и
привреде, интернет адреса: http://www.poreskauprava.gov.rs/ и надлежним органима локалне
самоуправе.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, интернет адреса:
http://www.merz.gov.rs/.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада,
запошљавања и социјалне политике, интернет адреса: http://www.minrzs.gov.rs.
Начин подношења понуде и рок: Понуда се подноси непосредно или путем поште 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“.
У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити
на коверти или на кутији „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште свих понуђача
изгрупе понуђача.
Пожељно је да понуђач повеже, запечати понуду (воском или на други одговарајући
начин), тако да се појединачни листови не могу накнадно убацивати, замењивати или
одстрањивати и исту у затвореној коверти или кутији благовремено достави Наручиоцу.
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

Понуда се сматра благовременом ако је примљена на писарницу наручиоца на адресу:
ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, Ул. 7. јули бр. 6, најкасније до 11.06.2015. године до
1030 сати, непосредно или путем поште.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана
рока за доставу понуде, односно дана 11.06.2015. године у 1200 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 Наручилац ће донети у року од 10 (десет)
дана од дана јавног отварања понуда.
Лице за контакт: Велиборка Милијев, тел. 018/241-266, лок. 248

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

