РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД-ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Филолошка гимназија
Каменичка број 2

На основу Одлука Школског одбора број 7/32/9 од 14. 9. 2016. године и 7/2/5 од 26. 1.
2017. године, и Решења републичке дирекције за имовину Републике србије – Сектор за
имовински поступак 04 број: 361-00399/2016 од 16. 12. 2016. године, Филолошка гимназија у
Београду, Улица Каменичка број 2, даје

О Г Л АС
Издаје се слободан школски простор од 8 м2 – део хола у приземљу
школског објекта у коме ће да се постави топла витрина за продају пецива
ученицима, за период до 1. 10. 2019. године.
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Понуде достављати искључиво на оригиналним обрасцима из конкурсне
документације, на адресу: Филолошка гимназија, Улица Каменичка бр. 2, Београд,
у затвореним ковертама са назнаком „понуда за закуп слободног школског
простора од 8 м2 за продају пецива ученицима – не отварати“.
На коверти обавезно назначити назив и седиште понуђача, телефон, факс и име
особе за контакт. Понуђачи достављају понуде лично или препорученом
пошиљком.
Нису дозвољене понуде са варијантама. Понуда мора бити сачињена на српском
језику, јасна и недвосмислена, читко откуцана и оверена печатом и потписом
овлашћеног лица понуђача.
Понуде могу поднети сви заинтересовани понуђачи регистровани за предметну
делатност. Понуђач доставља документа и образце тражене у конкурсној
документацији, у оригиналу или оверене фотокопије не старије од 6 месеци.
Конкурсна документација се може преузети у просторијама Филолошке гимназије
у Београду, Ул. Каменичка бр. 2, у року од 20 дана од дана објављивања огласа
у листу ''Данас'', и то сваког радног дана од 10 до 13 часова у канцеларији
секретара Школе или директно са сајта Филолошке гимназије
www.filoloska.edu.rs.
Рок за достављање понуда је 10 дана од истека рока за преузимање конкурсне
документације, с тим да понуде морају стићи најкасније до 12.00 часова
последњег дана рока. Неблаговремене и непотпуне понуде неће се разматрати.
О тачном датуму и времену отварања понуда, које ће се обавити у Филолошкој
гимназији, понуђачи ће бити обавештени у року од 3 дана од истека рока за
достављање понуда.
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 10 дана од дана
отварања понуда, уз примену критеријума који су саставни део конкурсне
документације.
О избору најповољније понуде и додели уговора понуђачи ће бити писмено
обавештени.
Све додатне информације можете добити у секретаријату Филолошке гимназије
путем телефона 011/2621 – 955.
директор

У Београду, 13. 2. 2017.
___________________
др Душко Бабић

