На основу члана 54. Статута града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 88/08),
члана 17. Одлуке о образовању робних резерви града Ниша („Службени лист града Ниша“,
број 18/16), годишњег Програма робних резерви Града Ниша за 2016.годину и решења
Градоначелника Града Ниша број 3509/2016-01 од 02.11.2016.године,
Град Ниш - УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ
ЖИВИТНЕ СРЕДИНЕ (у даљем тексту Управа),
ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ
РОБЕ
БРАШНО Т-500
КОЛИЧИНА: 24.850 кг
Квалитет: испуњава услове које предвиђа Правилник о квалитету жита, млинских
производа, тестенина и брзо смрзнутих теста
Паковање: натрон вреће 50/1 и 25/1
1.

ЈЕСТИВО УЉЕ
КОЛИЧИНА: 4.140 л
Квалитет: испуњава услове
Паковање: 1/1
2.

ШЕЋЕР
КОЛИЧИНА: 1.400 кг
Квалитет: испуњава услове које предвиђа Правилник о квалитету шећера
Паковање: 50/1 и 1/1 кг
3.

КУХИЊСКА СО
КОЛИЧИНА: 7.085 кг
Квалитет: испуњава услове које предвиђа Правилник о квалитету и другим затевима за со
за људску исхрану и производњу намирница
Паковање: натрон вреће 50/1 и 25/1
4.

ДЕТЕРЏЕНТ
КОЛИЧИНА: 834 кг
Квалитет: испуњава услове
Паковање: вреће 3/1, 9/1 и 12/1
5.

Паритет за све робе: складиште Робих резерви Града Ниша ПД „Житопек“ А.Д. Ниш,
ул. Димитрија Туцовића бр. 51.
Рок и начин плаћања: 8 дана од закључења уговора.
Динамика преузимања робе: 3 дана од дана уплате.
Писмена понуда заинтересованих предузећа за куповину робе мора да садржи следеће
елементе:
- Врста и назив робе;
- Количина робе (л или кг);
- Цена робе (дин/л или дин/кг) са ПДВ-а;
- Остале погодности које се нуде, а битно утичу на повољност понуде.

Уз понуду заинтересовани учесници морају доставити:
- једну (1) бланко соло меницу оверену и потписану;
- менично овлашћење;
- фотокопију картона депонованих потписа оверену од стране банке и
- доказ о поднетом захтеву за регистрацију меница оверен од овлашћене банке
(„Службени глсник РС“ број 56/2011) и
- извод из регистра привредних субјеката.
Уколико понуђач одустане од закључења уговора, Град Ниш има право обештећења
активирањем достављене менице у износу од 1% вредности понуде.
Критеријум за одлучивање је највиша понуђена цена, под истим економским
условима понуђача.
Јавни оглас је отворен до коначне продаје оглашених количина робе.
Рок за достављање понуда је 23.11.2016.године до 1530 часова. У случају да се
целокупна понуђена количина не прода, сваког наредног четвртка вршиће се даља продаја
јавним отварањем, до коначне продаје робе. Комисија ће узимати у разматрање само
благовремено приспеле понуде.
Понуде доставити у затвореним ковертама, на адресу, са назнаком:
УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВИТНЕ СРЕДИНЕ
Ниш, Ул.Николе Пашића бр. 24
„ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ робе – НЕ ОТВАРАТИ“
као и пуну адресу и телефон понуђача на полеђини коверте.
Јавно отварање одржаће се 24.11.2016.године у 1200 часова у просторијама Града
Ниша, Ул. Николе Пашића бр. 24, у канцеларији 28, на првом спрату и сваког наредног
четвртка до коначне продаје оглашених количина робе.
Непотпуне и неблаговремене понуде, као и понуде привредних субјеката која су у
спору, чији је текући рачун у блокади или имају финансијски дуг према робним резервама
Града Ниша, неће се разматрати.
Управа ће донети одлуку о избору најповољније понуде на основу које ће са
најповољнијим понуђачем закључити уговор о продаји.
Управа ће писмено обавестити учеснике овог огласа о резултату избора у року од 3
(три) радна дана од дана отварања понуда.
Све информације се могу добити у Управи, Ниш, ул. Николе Пашића бр. 24,
телефон: 018/504-695.

