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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Опис предмета набавке:
Предмет набавке су добра - закуп простора на коме могу бити смештене две цистерне
запремине од најмање 15 тона /за смештај нафтних деривата/, за потребе Пореске управе,
Сектора за материјалне ресурсе на период дo једне године.
Простор који је предмет набавке мора да се налази у близини једне од главних
саобраћајница, да је у потпуности приведен намени и опремљен одговарајућом
инфраструктуром
(електричне
инсталације,
водоводно-канализационе
инсталације,
телекомуникационе инсталације, инсталације противпожарне заштите).
Приступ простору мора бити омогућен сваког дана од 00 – 24 часа. Наручилац ће пре
доношења одлуке о додели уговора извршити обилазак простора који се нуди и на лицу места
утврдити да ли испуњава тражене услове. Понуђач у понуди мора да наведе место и адресу
простора који нуди.
Уговор о закупу биће закључен на период до једне године. Наручилац задржава право да
скрати период на који се уговор закључује.
Критеријум за доделу уговора:
избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена
цена“.
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, избор најповољније понуде
биће извршен жребањем које ће спровести комисија за предметну набавку у присуству
овлашћених представника понуђача, о чему ће се сачинити записник.
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:
Рок за подношење понуда je 15 дана од дана када је објављен позив за подношење
понуда на интернет страници и огласној табли Пореске управе. Заинтересовани понуђачи треба
да доставе своје понуде најкасније до 13.07.2016. године до 12,00 часова. Понуде се достављају
у запечаћеној коверти на адресу наручиоца: Пореска управа, Регионално одељење за
материјалне ресурсе Ниш, Страхињића бана бб., Ниш, са обавезном назнаком: „Понуда за
набавку закупа простора“, поштом или лично преко писарнице наручиоца. На полеђини
коверте неопходно је навести пун назив, адресу, број телефона и телефакса понуђача, као и име
и телефон особе за контакт.

Место и време отварања понуда:
Отварање понуда је јавно и одржаће се 13.07.2016. године, у 12,15 часова у просторијама
наручиоца у Нишу улица Страхињића бана бб., други спрат канцеларија број 40.
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