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 – Машински материјал, 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: Машински материјал,
по партијама, која је разврстана у општем речнику јавних набавки на шифрама:
14810000 - Абразивни производи (абразиви)
14811300 - Брусне плоче
18425100 - Ременици
19212310 - Производи од платна
19400000 - Текстилна предива и конац
19510000 - Гумени производи
24110000 - Индустријски гасови
24520000 - Полимери пропилена у примарним облицима
30192123 - Танки фломастери
30192125 - Маркери
31161000 - Делови електромотора и генератора
32354800 - Прозирна пријањајућа фолија
34324000 - Точкови, делови и прибор за точкове
37823000 - Хартија непропустљива на масноћу и други папирни производи
38300000 - Мерни инструменти
38410000 - Инструменти за мерење
39224000 - Метле, четке и други производи разних врста
39370000 - Водоводна инсталација
39525800 - Крпе за чишћење
39541110 - Ужад
39800000 - Производи за чишћење и полирање
42130000 - Славине, вентили и слични уређаји
42131200 - Вентили дефинисани према конструкцији
42131230 - Засуни
42410000 - Опрема за дизање и руковање теретом
42671000 - Држачи за алате
42676000 - Делови ручних алата
43132300 - Бургије
44115210 - Водоинсталатерски материјал

44163000 - Цеви и арматура
44173000 - Трака
44315200 - Материјал за заваривање
44425000 - Прстенови, заптивачи, траке, лепљиви материјали и убризгавајући
заптивачи
44440000 - Лежајеви
44470000 - Производи од ливеног гвожђа
44511510 - Листови за ручне тестере
44530000 - Вијци
44531600 - Навртке
44532200 - Подлошке
44800000 - Боје, лакови и смоле
44922100 – Креда
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

