
Број: 5478/2 
Датум: 07.06.2017. године 

 
На основу Одлуке Управног одбора, сагласности Републичке дирекције за имовину Републике Србије и Одлуке 

о покретању поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини ради 
постављања апарата за припрему топлих напитака 5478 од 06.06.2017. године Здравствена установа КБЦ 
“Бежанијска коса” Београд, ул. Бежанијска коса бб, расписује: 
 

О Г Л А С  
за прикупљањe писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини 

ради постављања апарата за припрему топлих напитака 
 

1. Закуподавац: КБЦ “Бежанијска коса” Београд, ул. Бежанијска коса бб. 
2. Површина које ће се дати у закуп за постављање апарата за припрему топлих напитака (ознака 

“ЗАКУП”) налазе се: 

- 1 на улазу у зграду Стационара (заузетост површине 1,2 m2) 

- 1 у чекаоници Хитног пријема у згради Стационара (заузетост површине 1,2 m2) 

- 1 испод степеништа у објекту Нова поликлиника (заузетост површине 1,2 m2) 

Почетна цена закупа је 20.000 динара месечно без ПДВ-а. 
3. Рок трајања закупа је 2 године. 
4. Обавеза закупца је да одржава и сервисира апарате, контролише њихов рад и снабдевање одговарајућим 

сировинама поштујући при томе правила о здравствено-санитарној заштити. 
5. Давање у закуп непокретности извршиће се прикупљањем писмених понуда.  

6. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине 
7. Понуде се достављају у писаној форми, личном доставом или поштом на адресу: КБЦ “Бежанијска 

коса”, 11070 Београд, Бежанијска коса бб, са назнаком “ЗАКУП”, до 05.07.2017. године, до 10 часова. 
8. Рок за достављање понуда почиње да тече првог наредног дана од дана објављивања огласа. 
9. Увид у просторије која се даје у закуп може се извршити свакога радног дана од 8-14 ч. 
10. Понуђач је дужан да пред достављања понуде изврши уплату депозита у износу од 10.000 РСД. Уплата 

се врши на рачун КБЦ “Бежанијска коса” Београд бр. 840-633667-36. Повраћај депозита учесницима 
који нису успели у поступку прикупљања писмених понуда извршиће се у року од три дана, од дана 
разматрања понуда. 

11. Понуда која се доставља обавезно садржи: износ закупнине која се нуди (исказује се за 1 месец), доказ о 
уплати депозита; за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број 
грађана, за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број 
грађана, назив радње, матични број, за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног 

лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.  
12. Неблаговремено поднете и непотпуне понуде неће бити узете у поступак.  
13. Комисија ће приспеле понуде отварати у присуству овлашћених представника понуђача последњег дана 

рока за достављање понуда у 10,15 часова у Правној служби на адреси КБЦ “Бежанијска коса”, 
Бежанијска коса б.б. 

14. Закључење уговора са најповољнијим понуђачем обавиће се у року од 15 дана од дана разматрања 
понуда.  

15. Контакт:  Љубиша Николић, ljnikolic@bkosa.edu.rs; тел. број 011/3010-793 
    Бабић Дуња, babic.dunja@bkosa.edu.rs; тел. број 011/2095-659 


