Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију
Кнегиње Љубице 1/I, 18000 Ниш, Србија
тел. 018/502 744, 502 650, факс 018/502 715, 502 612
e-mail: info@naissus.co.rs, web: www.jkpnaissus.co.rs

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Наручилац: Република Србија, Град Ниш – ЈКП за водовод и канализацију
„NAISSUS“ Ниш, 18000 Ниш, ул. Кнегиње Љубице 1/I, http://www.jkpnaissus.co.rs/
Врста наручиоца: Јавна предузећа – локална самоуправа
Врста поступка набавке: Јавна набавка мале вредности, члан 39. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Врста предмета: услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет набавке је набавка услуга – Испитивање ПП апарата на хладни водени
притисак
Ознака и назив из општег речника набавке:
71632000 - Услуге услуге техничког испитивања
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:
Набавка није обликована по партијама.
Процењена вредност јавне набавке:
Укупна процењена вредност јавне набавке услуга – Испитивање ПП апарата на хладни
водени притисак износи 150,000.00 динара без ПДВ-а.
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је
конкурсна документација доступна:
Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети са Порталa јавних
набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и сајта наручиоца http://www.jkpnaissus.co.rs.
Конкурсну документацију понуђачи могу преузети и лично у просторијама наручиоца
на адреси Јавно Комунално Предузеће „Naissus“ Ниш, ул. Кнегиње Љубице 1/1, 18000
Ниш, канцеларија број 10, служба набавке, сваког радног дана у времену од 07-15
часова.
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуђач понуду подноси у писаном облику, непосредно или путем поште у затвореној
коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу седишта, телефон, контакт
особу и електронску пошту понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈКП „NAISSUS“ НИШ, ул. Кнегиње Љубице 1/I, 18000
Ниш, са назнаком:
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ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ ПП АПАРАТА НА
ХЛАДНИ ВОДЕНИ ПРИТИСАК
(ЈН БРОЈ 38100/1-8-65) – ОТВОРИТИ КОМИСИЈСКИ
Рок за достављање понуда је до 25.10.2018. до 10:00 часова.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 25.10.2018. до 12:00 часова, у
просторијама Наручиоца, на адреси ул. Кнегиње Љубице 1/1, 18000 Ниш, канцеларија
број 10, служба набавке.
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 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: Весна Трпески – Служба јавних набавки, факс 018/245-268, e-mail:
јаvnenabavke@naissus.co.rs, радно време наручиоца понедељак – петак од 07:00 до
15:00 часова.
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