ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
у поступку јавне набавке услуга

ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА, бр. 9/2017
Установа за физичку културу „Спортски центар Крушевац“, Николе Тесле 14
Назив, адреса и интернет Крушевац, ПИБ СР100314129, матични број 07241712, текући рачун 840-1164664-

страница наручиоца
Врста наручиоца
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Предмет јавне набавке
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76, обвезник ПДВ-број пријаве
www.sckrusevac.com

099576549,

интернет

страница

Наручиоца

Орган јединице локалне самоуправе
Поступак јавне набавке мале вредност
Услуге - ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА
ОРН: 70200000 – Услуге давања сопствене имовине у најам или закуп
Критеријум за доделу уговора је ''најнижа понуђена цена''
Позив за подношење понуде и конкурсна документација преузимају са
Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs или
Интернет странице Наручиоца www.sckrusevac.com
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затворена на начин да се
приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На коверти или кутији обавезно написати
“НЕ ОТВАРАЈ – ПОНУДА ЗА ЗАКУП КЛИЗАЛИШТА БР. 9/2017’'

Начин
понуда

подношења

Рок
за
понуда

подношење

Место и време и начин
отварања понуда

На полеђини коверте или кутије написати назив понуђача, адресу, телефон,
email адресу и име особе за контакт.
Понуде се подносе непосредно или путем поште на адресу:
Спортски центар Крушевац, улица Николе Тесле бр. 14,
37000 Крушевац.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих
учесника у заједничкој понуди.
Понуде се достављају 01.12.2017. године до 10:00 часова.
Без обзира на начин доставе понуде, мора се обезбедити да иста стигне
наручиоцу до назначеног датума и часа.

Отварање понуда је јавно и обавиће се дана 01.12.2017. године у 10:05
часова у згради Спортског центра Крушевац, Николе Тесле 14, у
конференцијској сали. Отварању понуда могу присуствовати сва
Услови
под
којим заинтересована лица.
представници понуђача Представници понуђача могу активно учествовати у поступку отварања
могу
учествовати
у понуда ако предају овлашћење у писаној форми за учешће (које мора имати
поступку
овтарања број, датум и бити оверена)
понуда
Рок за доношење Одлуке Одлука о додели уговора биће донета у року од 3 дана од дана отварања
о додели уговора
понуда
Јелена Вјештица, тел/факс 037/492-277; моб: 063/80-39-785 ;
Лице за контакт
e-mail: jelenasck@yahoo.com

