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ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за набавку пословног простора у закуп
Опис предмета набавке:
Предмет набавке су добра - закуп пословног простора за потребе Регионлног одељења
Пореске полиције Ниш на период од 12 месеци.
Пословни простор мора да буде изграђен од чврстог материјала са разведеним
телефонским линијама и електроинсталацијама. Пословни простор мора да буде и технички
опремљен тј. да има дограђену локалну рачунарску мрежу прилагођену захтевима Пореске
управе.
Пословни простор који се узима у закуп треба да има површину 250 до 300 метара
квадратних и да се налази у центру Града Ниша.
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 површину простора који нуди.
Уговор о закупу биће закључен на период од 12 месеци. 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 по метру кавадратном,
избор најповољније понуде биће извршен жребањем које ће спровести комисија за предметну
јавну набавку у присуству овлашћених представника понуђача, о чему ће се сачинити записник.
Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Рок за подношење понуда је
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
18.03.2016. 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 пословног простора за
потребе РО Пореске полиције Ниш“, 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 18.03.2016.
године, у 12,15 часова у просторијама наручиоца у Нишу улица Страхињића бана бб., други
спрат канцеларија број 40.
Лице за контакт: Саша Станчић, телефакс 018-241-041, e-mail: sasa.stancic@purs.gov.rs
у времену од 7.30 до 15.30 часова сваког радног дана.
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