Наш број 752/17-02

Ниш, 3.7.2017.

НЕПОСРЕДНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Jавнa набавкa број 01/2017-03 - услуге превоза у земљи и иностранству
у 2017 - 2018. години
Позивамо вас да, уколико сте заинтересовани, доставите своју понуду за јавну набавку
број 01/2017-03 - услуге превоза у земљи и иностранству у 2017 - 2018. години, за потребе
Позоришта лутака Ниш, која ће се спровести у поступку јавне набавке, обликоване по
партијама:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Партија 1: превоз аутобусом, аутобус од 49 + 2 седишта
Партија 2: превоз аутобусом, аутобус „Bova“ од 65 + 2 седишта
Партија 3: превоз комбијем 8 + 1 места
Партија 4: превоз комбијем 20 + 1 места
Партија 5: превоз комбијем 23 + 1 места
Партија 6: приколица за превоз терета (затвореног типа)
Партија 7: путничко возило – службени ауто

Понуда се припрема и подноси у складу са конкурсном документацијом. Понуђач ће
испуњеност законских услова доказивати својом овереном писаном изјавом о
испуњености тражених услова за учешће у поступку избора најповољније понуде за
предметну јавну набавку у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“
бр.124/2012).
Конкурсну документацију може преузети лице које поседује овлашћење заинтересованог
понуђача, у просторијама Позоришта лутака Ниш, канцеларија секретара, у улици
Булевар др Зорана Ђинђића, бр.7, сваког радног дана од 9.00 до 13.30 сати, закључно са
истеком рока за подношење понуда.
Заинтересовани понуђачи су обавезни да своје понуде доставе лично или путем поште
најкасније до 10.07.2017. године до 12.00 сати. Благовременим ће се сматрати све понуде
које стигну на адресу: Позориште лутака Ниш, ул. Булевар др Зорана Ђинђића, бр.7, Ниш,
до наведеног рока, укључујући и понуде послате поштом.
Јавно отварање понуда обавиће се у згради Позоришта лутака Ниш, у ул. Булевар др
Зорана Ђинђића бр.7, дана 11.07.2017. године, са почетком у 11.00 сати, канцеларија
секретара. Отварању понуда могу да присуствују представници понуђача са овлашћењем
датим на обрасцу који је саставни део конкурсне документације. Пожељно је овлашћење
предати Комисији непосредно пре јавног отварања понуда.

Одлуку о избору најповољније понуде наручилац ће донети у року од 2 (два) дана од дана
јавног отварања понуда.
Особe за контакт су Иван Живковић, контакт телефон: 018/253-962, лок. 103 и Даница
Миладиновић, контакт телефон: 018/253-962, лок. 102, факс: 018/526- 913.
Директор
мр Ивана Савић

