На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“, број 124/2012), и на основу Плана јавних набавки за 2014. годину;
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЋИЋЕВАЦ
37210 ЋИЋЕВАЦ, ул. Карађорђева бр.108
У п у ћ у ј e:
ПОЗИВ
за достављање понуда у поступку ЈН мале вредности наруџбеницом
- Услуга друмског превоза ЈН бр.3/2014.

Предмет набавке: Превоз аутобусом туристичке класе до 60 особа;
- Превоз деце и одраслих на релацији Ћићевац - Китен (Бугарска) –
Ћићевац, са поласком 31.јула у вечерњим сатима и повратком 8.августа у
поподневним сатима, 2014. године.
- За возача аутобуса није обезбеђена храна и смештај али се може
резервисати, док је паркинг за возило обезбеђен и не наплаћује се.
- Аутобус мора да има исправан: клима уређај, тоалет, аудио-видео систем за
репродукцију слике и тона и одговарајући број седишта (51), као и све
потребне дозволе, у складу са законом за међународни саобраћај, потврду о
техничкој исправности за возило и здравствени преглед возача.
- Документација која прати понуду мора да садржи: копију Решења о
регистрацији аутопревозничког предузећа, копију саобраћајне дозволе за
возило које ће бити коришћено за превоз путника (или из читача).
Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.
Рок за подношење понуда је 15 дан од дана достављања позива до 12.00ч.
Понуда се доставља у писаном облику; Поштом, факсом (фах.037/811-260),
лично, или на маил адресу Наручиоца: bibliotekacicevac@ gmail.com
У понуди обавезно навести назив, број телефона и адресу понуђача.
Крајњи рок за достављање понуде је до 17.07.2014. године у 12,00 часова.
Рок за издавање наруџбенице је до 22.07.2014.
Заинтересовани представник правног лица може, у писаном облику или
усмено, лично или путем телефона, тражити додатне информације или појашњења
у вези са припремањем понуде.
Особа за контакт је Мишел Радовановић, контакт телефон је: (037)811 117,
(037) 811 763 и 0659494800.
У Ћићевцу,
02.07.2014. године

За наручиоца:
директор; М. Радовановић

