На основу Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне
својине град Београд, односно на коме град Београд има посебна својинска овлашћења („Сл. лист
Београда“ бр. 78/2014, 96/2014, 43/2015, 52/2015, 81/15, 73/16 и 64/17 ), Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", бр. 24/2012, 48/2015,
99/2015, 42/17 и 94/17), Правилника о поступку издавања пословних просторија Дома здравља „Стари
град“ које се не користе за обављање здравствене делатности, број 71/2-1-16 од 06.10.2016. године и
Одлуке Управног одбора Дома здравља „Стари град“, број 83/6-18 од 30.01.2018. године, Дом здравља
„Стари град“ из Београд, Симина број 27

Оглашава поступак
ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА У ЗАТВОРЕНИМ КОВЕРТАМА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
1. Подаци о пословном простору који се даје у закуп у виђеном стању
1.1. Адреса: Обилићев венац бр. 30 -II спрат
1.1.1. Површина и зона: 20,54 м2 –Екстра
1.1.2. Структура: 1 ординација-канцеларија + умиваоник+WC + пропорцијални заједнички простор на II
спрату
1.2. Адреса: Обилићев венац бр. 30 -IV спрат
1.2.1. Површина и зона: 120,69м2 –Екстра
1.2.2. Структура: канцеларије (издаје се цео простор)
Напомена: пословни простор под бројем 1.1 и 1.2 је коришћен за обављање стоматолошке здравствене
делатности и у њему се налази раније коришћена опрема и намештај.
Закупац има могућност да постојећу опрему и намештај задржи, а у случају да му постојећа опрема и
намештај не одговара, може је о свом тршку изнети и предати закуподавцу.
Закуподавац не обезбеђује услове за обављање делатности.
2. Почетни износ закупнине
Почетни износ закупнине за пословни простор под бројем 1.1 и 1.2 износи 739,00 динара по м2 .
2.1. У закупнину пословног простора урачунат је порез на додату вредност.
2.2. Закупнина за заједнички простор обрачунава се у износу од 50% од износа утврђене
закупнине.
3. Делатност за коју је пословни простор намењен
3.1. Здравствена делатност
4. Време на које се пословни простор даје у закуп
4.1. 5 (пет) година
5. Време и место разматрања приспелих понуда
5.1. Понуде ће се отварати и разматрати 12.03.2018. године у 10:00 сати, у Дому здравља
„Стари град“, Симина бр. 27 у сали на VII спрату.
6. Начин, време и место за достављање писаних понуда за учешће у поступку
6.1. Понуде се могу достављати-предати непосредно, у Дому здравља „Стари град“,
Симина бр. 27 у писарници на VII спрату, или путем поште на адресу Дома здравља „Стари град“,
Симина бр.27, 11000 Београд, најкасније до 12.03.2018. године до 08:00 сати.
6.2.Понуде које на било који начин буду достављене-примљене (непосредно или путем
поште) после 08:00 сати дана 12.03.2018. године сматраће се неблаговременим и неће бити
разматрене.
6.3.Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у поступку
прикупљања писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.
6.4. Неблаговремене понуде ће бити враћене пошиљаоцу неотворене.
7. Висину бесповратних средстава на име трошкова спровођења огласа
7.1. Учесник у поступку је дужан да на име бесповратних средстава на име трошкова
спровођења огласа уплати износ од 10.000,00 динара на текући рачун Дома здравља „Стари град“ код
Управе за трезор, број 840-650667-58.
8. Лица која имају право учешћа у поступку
8.1. Физичка лица

Предузетници
Правна лица:
9. Шта понуда мора да садржи да би била уредна и потпуна
9.1. Понуда за закуп пословног простора треба да садржи следеће елементе да би била уредна и
потпуна:
9.1.1. За физичко лице:
- Име и презима;
- Фотокопија личне карте;
- Број текућег рачуна и назив банке код које се води текући рачун - број рачуна на који ће се
извршити повраћај депозита

-

9.1.2. За предузетнике:
Име и презиме власника радње;
Адреса пребивалишта;
Назив радње;
Матични број;
Копија решења о упису правног лица у регистар надлежног органа или извод из регистра;
Копија потврде о извршеном евидентирањуза ПИБ (уколико је у систему ПДВ-а)
Копија уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке.
Број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита

-

9.1.3. За правна лица:
Назив и седиште;
Копија решења о упису у правног лица у регистарнадлежног органа или извод из регистра;
Копија решења о додељеном ПИБ-у;
Копија потврде о извршеном евидентирањуза ПИБ (уколико је у систему ПДВ-а)
Копија уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке.
Број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита

9.2. Висина закупнине по 1м2 месечно за пословни простор за који се подноси понуда
9.3. Изјаву о спремности улагања личним средствима или средствима предузећа у адаптацију и
опремање пословног простора ( за предузетнике и правна лица на меморандуму фирме)
9.4. Доказ о уплати неповратног дела трошкова огласа у износу од 10.000,00 динара,
9.5. Доказ о уплати депозита за озбиљност понуде у износу од 3 месечне закупнине по почетној
висини закупнине за простор за који се подноси понуда
9.6. Пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде ( ако подносилац неће бити присутан на
отварању понуда)
9.7. Уплата депозита од стране лица које није подносилац понуде неће бити прихваћена, а
понуда уз тако уплаћени депозит сматраће се неуредном и неће се разматрати у поступку.
10. Критеријуме на основу којих се бира најповољнији понуђач
10.1. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине.
11. Разгледања објекта
11.1. Разгледање објекта је могуће уз претходну најаву у току радног дана (понедељак-петак) у
времену од 08:00 до 12:00 сати на телефон 3215-649, путем факса на број 3215-601 или путем
електронске поште на: dzstarigrad@sbb.rs.
11.2. Разгледање објекта ће бити организовану у току нареног дана од дана пријема претходне
најаве за разгледање, у току радног дана (понедељак-петак) у времену од 08:00 до 12:00 сати.
11.3. За све додатне информације заинтересовани се могу јавити на број телефона 3215-649 (од
08:00 до 12:00 сати ).
12. Висина и начин полагања депозита
12.1. Депозит за озбиљност понуде у износу од 3 месечне закупнине по почетној висини
закупнине за простор за који се подноси понуда се уплаћује на депозитни рачун број 840-000000061280460
12.2. У случају да најповољнији понуђач одустане од поднете понуде, са њим неће бити
закључен уговор о закупу, а средства која је уплатио на име депозита му неће бити враћена.
13. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку прикупљања писаних понуда
13.1. У року од 10 дана након окончања поступка издавања у закуп пословног простора,
понуђачима са којима није закључен уговор о закупу биће враћен износ уплаћеног депозита.
14. Рок за доношење одлуке и начин саопштавања резултата о избору најповољнијег понуђача – закупца

14.1. Комисија доноси одлуку о изору најповољнијег понуђача у року који не може бити дужи од
10 дана од дана отварања понуда.
14.2. Комисија одлуку о избору најповољнијег понуђача доставља учесницима у поступка
најкасније у року од три дана од дана отварања писмених понуда.
14.3. Одлука о избору најповољнијег понуђача се електронском поштом доставља свим
подносиоцима понуда.
15. Лице које је понудило највиши износ закупнине по м2 потписује изјаву о висини понуђене закупнине
и месечном износу закупнине, уз обавезу да у року од 3 (три) радна дана од дана доношења коначне
одлуке о избору најповољнијег понуђача уплати троструки износ утврђене закупнине као трајни депозит
и достави доказ о уплати депозита.
15.1. У случају да најповољнији понуђач не уплати трајни депозит губи право на стицање статуса
закупца, а уплаћени депозит за озбиљност понуде у износу од 3 месечне закупнине по почетној висини
закупнине неће му бити враћен.
16. Закупац – правно лице, дужно је да на дан потписивања уговора о закупу као средство обезбеђења
плаћања месечне закупнине достави регистровану бланко меницу код Народне банке Србије са
меничним овлашћењем.
17. Закупац- физичко лице, које нема регистрованз предузетничку радњу, дужно је да најкасније у року
од 30 дана од дана закључења уговора о закупу, поред решења надлежног органа о упису радње, потврде
о додељеном ПИБ-у и копије уговора са банком о отвореном пословном рачуну, достави као средство
обезбеђења плаћања месечне закупнине регистровану бланко меницу код Народне банке Србије са
меничним овлашћењем. Менично овлашћење мора да гласи на троструки износ месечне закупнине која
је понуђена, односно дефинисана изјавом о месечном износу закупнине.
17.1. У случају да закупац-физичко лице не достави у року документацију наведену у тачки 17, уговор о
закупу ће се сматрати раскинутим, а уплаћени депозит за озбиљност понуде у износу од 3 месечне
закупнине по почетној висини закупнине неће му бити враћен.
17.2. У случају да закупац-физичко лице у року из тачке 17.1. не достави тражена документа,
закуподавац ће прихватити и потврду да је покренуо поступ за упис у одговарајући регистар.
18. Почетне висине закупнина по зонама и делатностима прописане су Одлуком о утврђивању
закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на коме
Град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист града Београда”, бр. 78/14, 96/14, 43/15,
52/15 и 81/15, 73/16 и 64/17).
19. Понуђач доставља понуду у затвореној коверти на којој је написано:
Понуда за издавање пословног простора
број _____________ ( 1.1. 1.2. )
-НЕ ОТВАРАЈ
Напомена: понуђач иза речи: број уноси бројчану ознаку пословног простора за који подноси
понуду, односно бројеве свих простора за које подноси понуду.
Бројчане ознаке пословног простора за који се подноси понуда:
1.1. Адреса: Обилићев венац бр. 30 -II спрат
1.2. Адреса: Обилићев венац бр. 30 -IV спрат

Понуде ће се отварати и разматрати 12.03.2018. године у 10:00 сати, у Дому здравља „Стари
град“, Симина бр. 27 у сали на VII спрату.

20. Текс огласа се може погледат/преузети и са интернет странице Дома здравља „Стари град“
Web:www.dzstarigrad.org; Elektronska pošta: dzstarigrad@sbb.rs.

