ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: ЈКП „NAISSUS“ Ниш
Адреса наручиоца: ул. Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш
Интернет страница наручиоца: www.naissus.co.rs
Врста наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа
Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета: услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су услуге – Поправка и одржавање електромотора и остале
опреме, партија 1.2.2.1 Сервис електромотора 0 – 6 kW
Ознака и назив из општег речника набавке је 50532100 – Услуге поправке и
одржавања електромотора
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Набавка је обликована у 2 партије, и то:
Партија 1.2.2.1
Сервис електромотора 0 – 6 kW, ОРН: 50532100
Партија 1.2.2.2
Сервис регулационих погона, ОРН: 50500000
Предмет јавне набавке је партија 1.2.2.1 Сервис електромотора 0 – 6 kW
Посебна напомена:
Јавна набавка је резервисана за установе, организације, удружења или привредне
субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање лица са инвалидитетом, који су као такви регистровани код
Агенције за привредне регистре и испуњавају све услове прописане Законом
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, при
чему сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из
наведене групације.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Oцењивање ће се вршити по критеријуму „Најнижа понуђена цена“.
Уговор о јавној набавци закључује се на износ процењене вредности јавне
набавке.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети код Наручиоца на адреси ул. Кнегиње
Љубице 1/1, 18000 Ниш, служба набавки, канцеларија број МЗ-0-08, на Порталу
јавних набавки или на интернет страници Наручиоца www.naissus.co.rs
Адресa и интернет адресa 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:
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http://www.euprava.gov.rs; http://www.apr.gov.rs; http://eporezi.poreskauprava.gov.rs;
http://www.nbs.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају обавезно у писаном облику, затворене и заштићене од
неовлашћеног отварања, непосредно или путем поште, на адресу наручиоца – ЈКП
„NAISSUS“ Ниш, ул. Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш, у затвореној коверти са
назнаком: ПОНУДА ЗА ЈН број 15115/1-8-21
– Поправка и одржавање
електромотора и остале опреме, партија 1.2.2.1 Сервис електромотора 0 – 6
kW, ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ. На полеђини коверте, понуђач уписује своје
податке и име лица за контакт, као и број телефона.
Рок за достављање понуда је до 11.08.2017. год. до 10:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 11.08.2017. год. у 11:00 часова, у
просторијама Наручиоца, на адреси ул. Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш, служба
набавки, канцеларија број МЗ-0-08.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
Пре почетка отварња понуда, представници понуђача, који желе да учествују у
поступку отварања, дужни су да предају Комисији за јавну набавку овлашћења за
заступање понуђача. Овлашћење мора да буде заведено код понуђача, оверено
печатом понуђача и потписано од стране одговорног лица понуђача.
Рок за доношење одлуке:
Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети у року од 10 дана од дана
отварања понуда.
Лице за контакт:
Жарко Стевановић, факс 018/245-268, e-mail: zarko.stevanovic@naissus.co.rs
Остале информације:
Претходни распис – не постоји.
Понуда се подноси на српском језику.
Понуда са варијантама није дозвољена.
Набавка се финансира из планираних средстава у буџету Наручиоца за 2017.
годину, а у складу са Планом набавки Наручиоца.
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