На основу члана 39. став 3. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС»
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) град Вршац, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. Назив наручиоца: Град Вршац
Адреса наручиоца: Вршац, Трг победе 1
Интернет страница наручиоца: http://www.vrsac.org.rs
Радно време наручиоца: понедељак – петак од 07,00 – 15,00 сати
2. Врста наручиоца: Орган локалне самоуправе
3. Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се одредбе Закона о јавним
набавкама не примењују у смислу члана 39. став 2. и 3. Закона
4. Предмет набавке: услуга паркирања и чувања два аутобуса на годишњем нивоу.
5. Понуђач мора да располаже ограђеним и асфалтираним паркинг простором који
је под надзором.
6. Понуде се прибављају са тржишта релеватних лица која могу да испуне набавку
и који испуњавају услове наведене у претходној тачки.
7. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најповољнија понуда.
8. Начин достављања понуде: понуде се предају на писарницу Градске управе,
најкасније до 06.03.2020. године, до 11.00 сати. На коверти обавезно назначити да
се ради о понуди за паркирање и чувања аутобуса.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда број _______________ од _________________ године за набавку услуге
паркирања и чувања два аутобуса на годишњем нивоу редни број 404-13/2020-IV09.
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

пословно име или скраћен назив:
адреса седишта:
овлашћено лице за потписивање уговора:
особа за контакт:
e-mail:
телефон:
текући рачун:
банка:
матични број:
ПИБ број:
Месечна надокнада за коришћење паркинг простора по једном аутобусу
без обрачунатог ПДВ-а:_________________
Месечна надокнада за коришћење паркинг простора по једном аутобусу са
обрачунатим ПДВ-ом: __________________
Начин плаћања: Плаћање ће се вршити
испостављене фактуре за претходни месец

једном месечно, на основу

Период пружања услуге: 12 месеци од дана потписивања уговора

Датум: ___________ 2020. год.

Потпис овлашћеног лица понуђача

____________________________

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмет: Паркирање и чување два аутобуса
Опис услуге:
 Услуга подразумева паркирање и чување два аутобуса у власништву града
Вршца на адекватном паркинг простору
 Давалац услуге се обавезује да обезбеди доступност два паркинг места за
потребе паркирања аутобуса сваког дана, 24 сата дневно
 Давалац услуге се обавезује да се према паркираним аутобусима опходи са
пажњом доброг привредника

Датум: _________________

Потпис понуђача

_____________________

