На основу чл. 34 и 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12,
14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању квалификационог поступка – ажурирање листе.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Ратка Павловића бр.2.
обја вљује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за поднишење пријава у квалификационом поступку за јавну набавку
број ЈН 14-Р/КП-А-15
Назив наручиоца: Јавно предузеће за урбанизам и уређење општине Прокупље.
Интернет страница наручиоца: www.prokuplje.org.rs
Врста Наручиоца:

Јавна предузећа – локална самоуправа.

Врста поступка јавне набaвке: квалификациони поступак-ажурирање листа кандидата.
Врста предмета: радови
Ургентне-хитне непредвиђене интервенције.
Ознака из општег речника набавке: 45233141 – Радови на одржавању путева;
Рок за који се кандитатима признаје квалификација: 16.06.2017;
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна
документација доступна:
Конкурсна документација ће бити објављена на порталу јавних набавки (portal.ujn.gov.rs)., на
интернет страницу наручиоца www.prokuplje.org.rs, може се преузети лично у просторијама ЈП
Дирекције или путем електронске поште (jpur.pk@gmail.com)
Начин подношења пријаве и рок за подношење пријава:
Пријаве се могу достављати лично или поштом на адресу наручиоца-Јавно предузеће за
урбанизам и уређење општине Прокупље, ул. Ратка Павловића бр.2. сваког радног дана од 7:00
до 15:00 часова и морају се налазити у затвореној коверти са назнаком:``Пријава за јавну набавку
бр. ЈН 14-Р/КП-А-15, Ургентне-хитне непредвиђене интервенције, “Не отварати“. Понуђач је дужан
да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и особу за контакт.
Место, време и начин отварања пријава:
Сви заинтересовани понуђачи треба да доставе своје пријаве до 20.01.2016 године до 11:00
часова.

Место, време и начин отварања пријава: Поступак јавног отварања пријава одржаће се 20.01.2016
у 11:30 часова у пословним просторијама Јавног предузећа за урбанизам и уређење општине
Прокупље, Ратка Павловића бр.2, Прокупље, канцеларија бр.11 на другом спрату. Поступак
отварања пријава спроводи Комисија образована решењем наручиоца.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања пријава:
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања пријава уз доставу пуномоћја за
учествовање у отварању пријава.
Рок за доношење одлуке: 25 дана од дана отварања пријава.
Остале информације: Листа кандитата којима је призната квалификација за јавну набавку бр.
Ургентне-хитне непредвиђене интервенције.
1. Trace ПЗП “НИШ“ а.д. Ниш ул. Генерла Тренијеа 13а Ниш,
ПИБ: 100337472; Матични број : 07133812;
2. С.З.Р. Маре-Транскоп, Доња Стражава, Прокупље
ПИБ: 103281592; Матични број: 62019590;
3. ЈКП „Чистоћа“ Прокупље, ул. Василије Ђуровић Жарки бр. 1
ПИБ: 100952421; Матични број: 17442350;
4. ЈКП Градски водовод, ул. Василија Ђуровић Жарки бр. 56
ПИБ: 103946628; Матични број: 20058552;
5. CD HIS DOO Зеленогорска 15, Ниш
ПИБ :107172914; Матични број: 20768070;
6. СЗР Тасић Коп, Баштованска 11, Прокупље
ПИБ: 101802854; Матични бро:ј 52495806;
7. Аутопревозник Дејан Миленковић, ул. Француска бр.16, Прокупље
ПИБ: 104941609; Матични број: 60605599
8. План-монтажа д.о.о , Блаце Краља Петра 107
ПИБ: 100370106; Матични број: 0797280
9. С.Г.А.Р. „Мандић коп“, Пасјачка 128
ПИБ: 105732399; Матични број: 62033967
10. Водопривредно предузеће „Ћуприја“ АД Ћуприја,
матични бр. 07166591; ПИБ 101369470;
11. „Металпласт-Павловић“ д.о.о Ђуревац Блаце,
матични бр: 20748508; ПИБ 107139082;
12. СТАР “Кића“, Доње Кординце, Прокупље
Матични бр. 50050653; ПИБ: 100505380;

Лице за контакт: Љубинка Коџуловић, тел 027/321-250

