ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Јавна набавка услуга бр.1.2.1/2018- ПРЕВОЗ РАДНИКА И ДЕЦЕ
Назив наручиоца: Предшколска установа „Ната Вељковић“
Адреса наручиоца: Ул. Босанска 21. 37000 Крушевац
Интернет страница наручиоца: www.nataveljkovic.edu.rs
Врста наручиоца: Предшколска установа
Врста пшоступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: Услуге
За добра и услуге: Опис предмета набавке, назив и ознака из општег
речника набавке: 60100000- Услуге друмског превоза
Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: набавка
је обликована у 4 (четири) партије
1)
2)
3)
4)

ПРЕВОЗ РАДНИКА НА ПОСАО И СА ПОСЛА
ПРЕВОЗ ДЕЦЕ И ПРАТИОЦА У ПРИПРЕМНОМ ПРЕДШКОЛСКОМ ПРОГРАМУ
ПРЕВОЗ ДЕЦЕ НА ИЗЛЕТЕ У РИБАРСКУ БАЊУ
ПРЕВОЗ ПРЕДШКОЛАЦА У ОКВИРУ ЗАВРШНЕ ПРИРЕДБЕ

Критеријум за доделу уговора је „Најнижа понуђена цена“.
Конкурсна документација може се преузети на интернет адреси
www.nataveljkovic.edu.rs, на Порталу јавних набавки, као и путем e-maila.
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара, са назнаком :
„Понуда за јавну набавку услуга –ПРЕВОЗ РАДНИКА И ДЕЦЕ бр.1.2.1./2018. Партија бр.___- __________________________________________________
-НЕ ОТВАРАТИ“.
Рок за подношење понуда је најмање 30 дана од дана објављивања Позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки,односно 12.03.2018. до 10:00
часова.
Јавно отварање понуда ће се одржати у просторијама наручиоца
Предшколска установа „Ната Вељковић“, Крушевац, вртић Невен, ул. Босанска
21, последњег дана рока за подношење понуда, тј. 12.03.2018. године у 11:00
часова.
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда под
условом да пре почетка отварања понуда доставе наручиоцу потписано,
оверено и заведено пуномоћје.
Рок за доношење одлуке: Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора у
року од 10 дана од дана када је завршено отварање понуда, и исту ће објавити
на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.
Лице за контакт је Горица Јаћовић ( 037/428-011)

