На основу члана 34. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник“ број 72/2011 и
88/2013), и одлуке Управног одбора број 4020/6-8 од 24.08.2015.године
ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА КЛИНИКА''НАРОДНИ ФРОНТ''
Београд, Краљице Наталије број 62
расписује
ОГЛАС
РАДИ ИЗДАВАЊА У ЗАКУП СЛОБОДНОГ И РАСПОЛОЖИВОГ ПРОСТОРА
КЛИНИКЕ
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА: Понуде се достављају поштом или предајом на писарници
Клинике у затвореним ковертама закључно са даном 07.09.2015. године, уколико се понуда
шаље поштом она мора бити примњена од стране Кинике најкасније, дана 07.09.2015.
године до 8.45 сати. Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити узете у разматрање.
Понуде се достављају за сваки редни број (локација) појединачно. Осим износа закупнине
који се нуди, уредна и потпуна писана понуда мора да садржи све податке о подносиоцу
понуде и то:
б) за ПРЕДУЗЕТНИКА – копију решења о упису у регистар код надлежног органа, копију
уговора о отварању и вођењу рачуна код банке, копију потврде о додељеном ПИБ, копију
потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему ПДВ, фотокопију личне
карте предузетника као и контакт телефон.
ц) за ПРАВНА ЛИЦА - назив и седиште, копију решења о упису у регистар привредних
субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код банке, копију потврде о
додељеном ПИБ, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ, уколико је у систему
ПДВ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор) његов потпис и печат, као и
контакт телефон.
Понуде се достављају на адресу: ГАК ''Народни фронт'' Београд, Краљице Наталије 62,
препорученом пошиљком или на писарници Клинике, у затвореној коверти на којој је
јасно означено: ПОНУДА ЗА ЗАКУП СЛОБОДНОГ И РАСПОЛОЖИВОГ ПРОСТОРА
КЛИНИКЕ __ НЕ ОТВАРАЈ. Понуђена цена мора бити фиксно изражена у динарима по
једној позицији редног броја (понуђена цена за локалитет под редним бројем ____ за једну
позицију износи_____ дин. без ПДВ. ) Понуда мора да садржи укупан број позиција по
локацији и податак о врсти делатности која ће се обављати/оглашавати у пословном
простору. Понуђачи су дужни да приликом оглашавања поштују одредбе чл.71 Закона о
здрвственој заштити (‘’Сл. гласник РС’’ 10705, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11,119/12 И 45/13).
ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА: Поступак отварања писмених понуда
спровешће се комисијски. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина
понуђене цене закупа (највиша понуђена цена), као и да испуњава све услове овог огласа.
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Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање. Обилазак
простора биће организован 03.09.2015. године са почетком у 09.00 сати. Отварање понуда
одржаће се јавно и то 07.09.2015. године у 9.30 сати у просторијама ГАК „Народни фронт“,
Наставни центар у сутерену објекта. Резултати надметања биће објављени 08.09.2015.
године на огласној табли ГАК ''Народни фронт'', Краљице Наталије бр. 62, Београд и на
интернет страници установе www.gakfront.оrg у одељку О НАМА/ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДО
500.000 И ЈАВНИ ПОЗИВИ. Учесници огласа биће писмено обавештени о избору
најповољније понуде, у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке надлежног органа
о избору најповољнијег понуђача. Уколико понуђач чија је понуда проглашена
најповољнијом у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора не потпише
уговор, сматраће се да је одустао од закупа. Најповољнији понуђач регулисаће међусобна
права и обавезе са ГАК ''Народни фронт'', уговором о закупу на одређено време од годину
дана.
Саставни део овог огласа представља табелерани приказ ПОПИСА СЛОБОДНОГ И
РАСПОЛОЖИВОГ ПРОСТОРА И УСЛОВА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП.
Особа за контакт: Катарина Ђурић, саветник за маркетинг и комуникације
Број телефона: 011/2068-264
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