На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12)

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„Хидроелектране Ђердап" доо Кладово
Трг краља Петра бр. 1, 19320 Кладово
објављује
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
Привредно друштво „Хидроелектране Ђердап" доо Кладово, Трг краља Петра бр. 1,
19320 Кладово, www.djerdap.rs, у 2015. години, намерава да спроведе поступак јавне
набавке добара – Алати и инструменти, по партијама, чија је процењена вредност
преко 45.000.000,00 динара.
Привредно друштво „Хидроелектране Ђердап" доо Кладово је правно лице основано
од стране наручиоца. Предмет јавне набавке је набавка добара: Алати и инструменти,
по партијама, која је разврстана у општем речнику јавних набавки на шифрама:
44512610 - Шиљци за разбијање површинских слојева
31521330 - Преносне електричне светиљке које могу поново да се пуне
31670000 - Електрични делови машина или апарата
33124100 - Дијагностички уређаји
34933000 - Навигациона опрема
38296000 - Геодетски инструменти
38300000 - Мерни инструменти
38341300 - Инструменти за мерење електричних величина
38341500 - Уређаји за праћење контаминације
38342000 – Осцилоскопи
38412000 – Термометри
38417000 – Термоелементи
38424000 - Опрема за мерење и контролу
38425100 – Манометри
38425500 - Уређаји за одређивање чврстоће
38540000 - Машине и апарати за испитивање и мерење
38900000 - Разни инструменти за мерење или испитивање
42131144 - Вентили за регулацију процеса
42600000 - Машине алатке
42630000 - Алатне машине за обраду метала
42633000 - Уређаји за савијање, преклапање, равнање или поравнавање
42636000 – Пресе
42637000 - Алатне машине за бушење или глодање метала
42641000 - Алатне машине за обраду камена, керамике, бетона или стакла
42651000 - Пнеуматски ручни алати
42652000 - Електромеханички ручни алати
42670000 - Делови и прибор за машине алатке
42674000 - Делови и прибор за машине алатке за обраду метала

43320000 - Грађевинска опрема
43328100 - Хидраулична опрема
43830000 - Електрични алати
43840000 - Ковачка опрема
44510000 – Алати
44511000 - Ручни алати
44512000 - Разни ручни алати
44512940 - Комплети алата
Јавна набавка ће бити спроведена у отвореном поступку у складу са чланом 32. Закона
о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/12).
Позив за подношење понуда наручилац ће објавити у року до 300 дана од дана
објављивања Претходног обавештења.
Уговор ће закључити у року од 120 дана од дана објављивања Позива за подношење
понуда.
Наручилац намерава да за предметну јавну набавку закључи више уговора.
Особа за контакт: Радмило Николић, дипл. инж., телефон: 017/815-502

