ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
Београд, Делиградска 27,
Матични број: 07002157, Регистарски број: 6012010260
Шифра делатности: 9319, ПИБ: 101368707

Број: 300
Београд, 17.03.2020.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
1.

Назив наручиоца: Градски центар за физичку културу.

2.

Адреса наручиоца: Београд, Делиградкса 27.

3.

Интернет страница наручиоца: www.staridif.rs

4.

Врста наручиоца: јавна служба (установа), чији је оснивач град Београд.

5.

Врста поступка јавне набавке:
- Јавна набавка мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
- Поступак се спроводи ради закључења уговора на период од 12
месеци.

6.

Врста предмета јавне набавке: Услуге.

7.

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
- Услуга чишћења дела објекта и базена Градског центра за физичку
културу.
- Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге чишћења 90910000.

8.

Jавна набавка није обликована по партијама.

9.

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

10.

Начин преузимања конкурсне документације:
- Преузимање конкурсне документације може се извршити са Портала
јавних набавки и интернет странице наручиоца - www.staridif.rs,

11.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
- Понуђач понуду доставља поштом или непосредно.
- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену
на начин да се приликом отварања понудe може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
- Коверат или кутија са понудом мора имати ознаку "ПОНУДА ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА, ЈН број II-1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ".
- На полеђини коверте или кутије понуђач наводи своју адресу,
телефон и одговорно лице.
Тел:011/2658-747, 2682-902, Факс: 011/2682-646; E-mail: office@staridif.rs; www.staridif.rs
Текући рачуни: Војвођанска банка а.д. Нови Сад 325-9500700006765-76;
UniCredit Bank Srbija a.d. 170-0030007660000-37; Управа за трезор 840-849743-59

ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
Београд, Делиградска 27,
Матични број: 07002157, Регистарски број: 6012010260
Шифра делатности: 9319, ПИБ: 101368707

-

Понуде се достављају на адресу: Градски центар за физичку културу,
Београд, Делиградска 27, сваког радног дана (понедељек-петак), од
7.30 до 15.30 часова.
Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније
до 26.03.2020. године до 11.30 часова, без обзира како су послате.

12.

Место, време и начин отварања понуда:
- Јавно отварaње понуда обавиће се дана 26.03.2020. године у 12.00
часова у просторијама Наручиоца у Београду, ул. Делиградска 27.
- Понуде ће бити отваране редоследом којим су примљене/заведене од
стране Наручиоца.

13.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку
отварања понуда:
- Представници понуђача који присуствују јавном отварању понуда
морају комисији Наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку
отварања понуда.
- Овлашћени представник понуђача има право да приликом отварања
понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о
отварању понуда, као и да изнесе све евентуалне примедбе на
поступак отварања понуда.

14.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:
- 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

15.

Лице за контакт: Смиља Миловановић
- адреса: Градски центар за физичку културу, Београд, Делиградска
27,
- e-mail: smiljamilovanovic@staridif.rs
- радно време Наручиоца: од 07.30 до 15.30 часова, од понедељка до
петка.
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
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