ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац: Република Србија, Град Ниш – Основна школа „Цар Константин“
у Нишу.
Интернет страница наручиоца: http://www.ni.rs/ и http://www.carkonstantin.edu.rs
Врста наручиоца: Просвета
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности.
Предмет јавне набавке: Јавна набавкa извођење грађевинско-занатских радова
замена крова, прва фаза на објекту основне школе „Цар Константин“ у Нишу.
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке радова брoj 01/2014 је
извођење грађевинско-занатских радова замена крова, прва фаза на објекту
основне школе „Цар Константин“ у Нишу.
Назив и ознака из општег речника набавке: 45260000 Радови на крову и
други посебни грађевински занатски радови.
Критеријум за доделу уговора: НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА.
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где
је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација као и
евентуалнe учињене измене и/или допуне, као и додатна појашњења конкурсне
документације се могу преузети у елекронском облику са Портала јавних
набавки, званичне презентације Града Ниша и интернет странице наручиоца
http://www.ni.rs/ , односно биће достављена електронском поштом по пријему
захтева понуђача за достављање исте.
Начин подношења понуде и рок: Понуда се подноси у затвореној коверти или
кутији, на коју понуђач лепи попуњен Образац бр о ј 1 из конкурсне
документације или уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца
понуде – понуђача, назив и адресу примаоца понуде – Управа за финансије,
изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, број и назив јавне набавке,
са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.
Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде доставе лично или путем
поште најкасније до уторка, 30.09.2014. го дине до 12 :00 часова.

Благовременима ће се сматрати све понуде које стигну на адресу: Управа за
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке – Одсек за јавне
набавке, канцеларија бр. 65, у улици Николе Пашића бр. 24, до наведеног рока,
укључујући и понуде послате поштом.
Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити
истог дана, по истеку рока за подношење понуда, у 13:00 сати, у објекту Града
Ниша у улици Николе Пашића бр. 24 (канцеларија бр. 65, на другом спрату).
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда: Представници понуђача који учествују у поступку отварања
понуда дужни су да поднесу овлашћење и исто је пожељно предати Комисији
непосредно пре отварања понуда.
Рок за доношење одлуке: Одлуку о додели уговора, односно о обустави
поступка предметне јавне набавке, наручилац ће донети у оквирном року од 5
(пет) дана од дана сачињавања извештаја Комисије.
Лицa за контакт: Лица за контакт у времену од 9:00 до 15:00 сати су:
Гордана Лукреција, секретар у ОШ „ Цар Константин “ у Нишу тел. 018/538-355,
Дејан Благојевић из Управе за образовање, контакт тел: 018/504-633, факс:
018/504-524, e-mail bdejan@gu.ni.rs.

