ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ''
Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД 21000
Тел: 021/469-210, 021/474-03-00, 021/474-03-01,
email

: os.vasastajic@open.telekom.rs

Понуде састављане по упутству се достављају на адресу: ОШ „Васа Стајић“ Нови
Сад Војводе Книћанина 12б у затвореној коверти са назнаком „Понуда за тениске
терене – не отварати“, најкасније до 14.04.2014. до 12ч односно 8 дана од дана
објављивања јавног позива и истиче последњег дана наведеног рока до 12 сати.
Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се
сматрати први наредни радни дан до 12сати.

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ
ПОНУДЕ
Да би понуда била уредна и потпуна треба да садржи следећу документацију.





понуду (Образац понуде)
све податке о подносиоцу понуде: пун и тачан назив правног лица, адреса,
седиште, решење о регистрацији, број текућег рачуна са називом и седиштем
пословне банке, ПИБ. (Образац о понуђачу)
изјава о испуњености услова понуђача

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати. Понуде се подносе
најкасније до 14.04.2014.год. у 12.00 сати укључујући и понуде послате поштом.
Отварање понуда ће се одржати дана 15.04.2014.год. са почетком у 13,00ч у
просторијама ОШ ''Васа Стајић''на адреси Војводе Книћанина 12б, Нови Сад. Право
присуства отварању понуда имају понуђачи или лица овлашћена од стране понуђача.
Право учешћа имају сви понуђачи под једнаким условима.

Основни критеријум за оцену понуда и одабир најповољнијег понуђача, односно
будућег закупца, биће највиша понуђена цена.
Уколико учествују два или више понуђача са истом највишом ценом понуде, одабир
понуђача извршиће се лицитацијом између два или више најбољих понуђача на
самом отварању понуда.
Закуп простора за сваки месец, закупац мора уплаћивати на рачун школе до 10. у
месецу за који се уплаћује закупнина.
Оглашени простор се налази у Војводе Книћанина 12б Нови Сад и издаје се у закуп
на период од дана потписивања уговора до 15.11.2014. године.
Информације у вези са фактуром за уплату и остале информације можете добити на
телефон 021/469-210 сваког радног дана од 9-12 сати.
Учеснике огласа школа ће писано обавестити о избору најповољније понуде у року од
8 дана од дана доношења одлуке Школског одбора.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број _________________ од ______________ за закуп тениских терена
ОШ''ВАСА СТАЈИЋ'', Војводе Книћанина 12б, Нови Сад.

-

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
НАЗИВ:
СЕДИШТЕ :
АДРЕСА:

Рок важења понуде: _______ дана од дана отварања понуда
(напомена: минимално 30 дана од дана отварања понуда).
Цену дајемо како следи:


Цена у динарима без ПДВ-а за месец дана закупа тенеских терена
износи__________________.

Закупац ће тениске терене користити у периоду од дана потписивања уговора до 15.11.2014.
године.
Начин и рок плаћања: Закупац ће плаћање месечну обавезу плаћања извршавати најкасније до 10.
у месецу, на рачун школе

У _______________________

Дана______________године

Овлашћено лице понуђача

М.П.

_______________________

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
НАЗИВ ПОНУЂАЧА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
МЕСТО/ПОШТАНСКИ БРОЈ
ОПШТИНА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ТЕЛЕФОН
ТЕЛЕФАКС
Е-MAIL
МАТИЧНИ БРОЈ
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ
ПИБ
ОБВЕЗНИК ПДВ (да/не)
ТЕКУЋИ РАЧУН
БАНКА
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

У _______________________

Дана______________године

Овлашћено лице понуђача

М.П.

__________________________

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ЗАКОНСКИХ УСЛОВА ПОНУЂАЧА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу (уписати
податке о понуђачу)
________________________________(назив),__________________________(седиште)_______
____________________________________________(адреса)
1. да је уписан у регистар Агенције за привредне регистре.
2. да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, или Потрвда Агенције за привредне
регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном друштву изречена мера
забране обављања делатности.
4. да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је
понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода
5. да није у поступку принудне наплате.

Место и датум:
____________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица:
_________________________

(име, презиме и функција)

