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ХОТЕЛСКО ТУРИСТИЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
УЧЕНИЧКИМ И СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА
ОКРУЖНИМ ШАХОВСКИМ САВЕЗИМА
Предмет:
Конкурс за организацију Омладинског првенство Централне Србије за 2015. годину

Поштовани пријатељи,
Шаховски савез Централне Србије позива горе наведене субјекте да учествују на
конкурсу за организацију Омладинских првенства Централне Србије за 2015. годину.
Приликом понуде за организовање Омладинских првенства Централне Србије у
обе конкуренције која се одржавају од 9 – 14. јануара 2015. године, понуђач треба да има
у виду следеће чињенице:
- да се на предметним такмичењима очекује учешће око 40 играча који се такмиче 6
дана (5 или 6 пансиона по особи);
- долазак се предвиђа се 8. јануара по подне или 9. пре подне, а одлазак 14. јануара
по подне;
Потенцијални организатор треба да понуди:
- Цену пуног пансиона са квалитетном и разноврсном исхраном уз укључену БТО,
- Салу за игру која мора бити прилагођена важности турнира и са стандардима за
одржавање шаховских такмичења.
- Да обезбеди интернет у сали за игру и у објекту становања.
- Да обезбеди гратис пансионе, 1/20, a минимум за 3 особе,
- Трошкове пехара, медаља, организационог апарата и сл.
- број, категорију и структуру соба са којима понуђач располаже
- друге елементе за које понуђач сматра да могу бити корисни у организацији
такмичења
Контакт особа Шаховског савеза Централне Србије је Миливоје Миливојевић, телфакс: 011-3222447, 064-2478555.
Кандидатура се подноси у затвореним ковертама са обавезном назнаком: ПОНУДА
на адресу: Шаховски савез Централне Србије, 11000 Београд, Нушићева 25/II или лично у
просторијама Шаховског савеза уз узимање потврде о датуму предаје. Рок за подношење
понуда је 22. децембар 2014. године до 12,00 часова.
Такмичарска комисија ШСЦС ће разматрати и утврдити избор најбоље понуде
најкасније до 24. децембра 2014. године.
По избору најповољније понуде, сачиниће се уговор између Шаховског савеза
Централне Србије и изабраног понуђача, уз напомену да ће се сви комерцијално финансијски односи у вези смештаја, одвијати на релацији понуђач - клубови учесници.
Очекујући Вашу понуду, срдачно Вас поздрављамо.
С поштовањем,
Богдан Поповић
председник ТК ШСЦС

Миливоје Миливојевић
секретар ШСЦС

