На основу члана 60. Став 1.Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" број
124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 01-1288 од
21.12.2018.године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке

1. Назив Наручиоца: ЈП ,,Градска стамбена агенција” Ниш,ул.Генерала Милојка
Лешјанина бр.8,Ниш,www.gsanis.rs
2. Jавна предузећа-локална самоуправа
3. Отворени поступак
4. Предмет јавне набавке су радови : Извођење грађевинских, грађевинско занатских
радова, уградња инсталација, опреме и уређаја на грађењу вишепородичних
стамбених објекaта Л7, Л8 и Л9, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу, на
грађевинској парцели бр.1548/6 КО Ниш–Ћеле Кула, по систему „Кључ у руке“;
5. Јавна набавка није обликована по партијама
6. Критеријум,елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
7. Начин преузимања конкурсне документације: Портал јавних набавки и интернет
адреса Наручиоца www.gsanis.rs
8. Понуде послати поштом препоручено или лично доставити у затвореној коверти. На
предњој страни коверте написати текст: – ПОНУДА, НЕ ОТВАРАТИ - ЈН за набавку
радова - Изградња станова за становање уз подршку у стамбеним објектима Л7, Л8
и Л9 на локацији ул.Мајаковског у Нишу по систему „кључ у руке“, број ЈН 01/18., а
на полеђини назив, адресу, број телефона и контакт особу.
Место подношења понуда: ‘‘Градска стамбена агенција’’ Ниш, Ген. Милојка
Лешјанина 8, 18000 Ниш
Рок за подношења понуда је: 05.02.2019.године до 12,00 часова.
9. Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за подношење
понуда,односно 05.02.2019.године до 13,00 часова часова у просторијама ЈП
„Градска стамбена агенција“ Ниш,ул.Генерала Милојка Лешјанина бр.8
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
10. Представник понуђача, изузев директора предузећа, који ће присуствовати јавном
отварању мора приложити писмено овлшћење издато од стране директора
предузећа за учешће у поступку отварања понуда
11. Рок за доношење одлуке је 25 дана од дана отварања понуда
12. Лице за контакт: Богдановић Сузана, e-mail: info@gsanis.rs, телефон: 018-252-472

