ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца:
Aдреса наручиоца:

ЈКП за водовод и канализацију „ Наиссус „ Ниш
Књегиње Љубице 1/1

Интернет страница наручиоца: www.naissus.co.rs
Врста наручиоца:

Јавна предузећа-локална самоуправа

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су добра - Материјал за одржавање и изградњу водоводне и канализационе мреже
Партија 1 - Затварачи и сервис вентили са припадајућим телескопским гарнитурама
ОРН: 44163000
Партија 2 - Огрлице за ЛЦ, АЦЦ и ПВЦ цевни материјал са припадајућом арматуром
ОРН: 44163000
Партија 3 - Електрофузионе спојнице,огрлице за прикључак на ПЕ цевни материјал, припадајући ПЕ сервис вентил и телескопске уградбене гарнитуре
ОРН: 44163000, 44163230
Партија 4 - Сигурносни вентил са кључем
ОРН: 44163000
Партија 5 - Универзалне спојнице типа "У" и"Е" и фланш адаптери и репарационе спојнице
ОРН: 44163000
Партија 6 - Шахт поклопци, сливничке решетке и фланше
ОРН: 44423740
Партија 7 - ПЕ цеви и туљци са слободним прирубницама
ОРН: 44162200
Партија 8 -Цевни материјал од PEHD и ПВЦ - УКН, фазонски комади и фитинг од ПВЦ, PEHD канализационе тангенционалне шахте
ОРН: 44162200
Партија 9- ПЕ и ПП ситан фитинг
ОРН: 44163000
Партија 10- Поцинковани ситан фитинг, кудеља и дихтунзи
ОРН: 44163000
Партија 11-Ваздушни вентили, МДК, хватачи нечистоће, неповратни вентили
ОРН: 42131100, 44163000, 42131146
Партија 12-Ливене цеви
ОРН: 44162200
Партија 13 -Ливени фазонски комади
ОРН: 44163000

Оквирни датум објављивања позива за
подношење понуда и за закључење уговора:

Објављивање позива за подношење
понуда - март 2016.
Закључење уговора - март 2016.

Број уговора које наручилац намерава закључити:
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Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:

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:
Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија и привреде,
Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија, интернет адреса:
www.poreskauprava.gov.rs.
Заштита животне средине – назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије, адреса: Немањина
22-26, Београд, интернет адреса: www.merz.gov.rs), адреса Агенције за заштиту животне средине:
Руже Јовановића 27а, Београд, интрнет адреса Агенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs.
Заштита при запошљавању, условима рада – Министарство рада,запошљавања и социјалне
политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет адреса: www.minrzs.gov.rs.

Остале информације:
Додатне информације о наведеној набавци могу се добити сваког радног дана у времену
од 08:00 до 14:00 часова на број телефона 018/502-754, особа за контакт Александар
Јаношевић , mail aleksandar.janosevic@naissus.co.rs

