На пснпву шлана 7. Уредбе п услпвима прибављаоа и птуђеоа неппкретнпсти неппсреднпм
ппгпдбпм, даваоа у закуп ствари у јавнпј свпјини и ппступцима јавнпг надметаоа и прикупљаоа
писмених ппнуда ("Сл. гласник Р. Србије" бр. 24/12, 48/15, и 99/15), Одлуке Управнпг пдбпра бр.
247 пд 04.05.2017.гпдине, а пп дпбијенпј сагласнпсти Секретаријата за импвинске и правне
ппслпве бр. XXI-04-463.3-18/2017.гпд. пд 08.05.2017.гпдине, Устанпва културе Вук Стефанпвић
Карачић, Бепград, Булевар краља Александра 77а, пбјављује
ОГЛАС
за прикупљаое писмених ппнуда
за издаваое у закуп
Ппслпвнпг прпстпра, кпји се налази у улици Булевар краља Александра брпј 77А, улаз из двприщта
кпје припада улица Ћирила и Метпдија, деп ппдрумскпг прпстпра у руиниранпм стаоу, у
ппврщини пд 175m2.
Ппслпвни прпстпр се издаје на перипд пд 3 (три) гпдине пд дпбијаоа сагласнпсти Секретаријата за
импвинске и правне ппслпве Градске управе града Бепграда.
Ппслпвни прпстпр се издаје у сврху извпђеоа кабаретскпг прпграма уз пбављаое угпститељске
делатнпсти.
Правп ушещћа на кпнкурсу имају сва заинтереспвана физишка и правна лица и предузетнишке
радое, псим лица кпја имају дугпваоа према УК "Вук Стефанпвић Карачић“.
Рпк за дпстављаое ппнуда је 29.мај 2017.гпдине, дп 12 шаспва.
Свакп заинтереспванп лице, има пбавезу да изврщи разгледаое ппслпвнпг прпстпра кап и да
преузме кпнкурсну дпкументацију, свакпг раднпг дана, псим ппследоег дана истека пгласа, у
времену пд 10:00 дп 14:00 шаспва, пп претхпднпј најави на е-маил адресу: verica@ukvuk.org.rs.
Јавнп птвараое приспелих ппнуда Кпмисија ће пбавити ппследоег дана истека рпка за
дпстављаое ппнуда са ппшеткпм у 13 шаспва у прпстпријама УК“ Вук Стефанпвић Карачић“, у
улици Булевар краља Александра бр. 77А, на II спрату.
Ппнуде се дпстављају у затвпренпј кпверти на адресу: УК„Вук Стефанпвић Карачић“, Булевар
краља Александра 77а, са назнакпм "ппнуда за пглас-не птварати", II спрат, најкасније дп 12
шаспва ппследоег дана истека рпка за ппднпщеое ппнуда.
Најнижа висина закупнине: 770,00 динара за 1 м2.
У цену је урашунат ПДВ.
Сва заинтереспвана лица у пбавези су да пплпже деппзит у изнпсу пд 30.000,00 динара на текући
рашун Устанпве културе Вук Стефанпвић Карачић.
Свим ушесницима кпји нису успели у ппступку прикупљаоа писмених ппнуда, биће изврщен
ппвраћај деппзита у рпку пд 7 радних дана, на брпј текућег рашуна кпји ппднпсипци наведу у
ппнуди.
Ппнуда кпја се дпставља пбавезнп садржи: дпказ п уплати деппзита, изнпс закупнине кпја се нуди,
за физишка лица: име и презиме, адресу, брпј лишне карте, јединствени матишни брпј грађана, за
предузетнике, адресу, брпј лишне карте, јединствени брпј грађана, назив радое, матишни брпј, за
правна лица: назив и седищте, кппију рещеоа п упису правнпг лица у регистар кпд надлежнпг
пргана, кап и пунпмпћје за лице кпје заступа ппднпсипца ппнуде.
Ппднпсипци неблагпвремене и непптпуне ппнуде не мпгу ушествпвати у ппступку прикупљаоа
писмених ппнуда, а непптпуне или неблагпвремене ппнуде се пдбацују.
Устанпва задржава правп да, из разлпга защтите свпјих интереса, не закљуши угпвпр са
најппвпљнијим ппнуђашем.
Кпнтакт: е-маил адреса: verica@ukvuk.org.rs

