На основу члана 22. став 1. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104-16
др. закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018), члана 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда („Сл. Гласник РС“, бр.16/2018 ), Одлуке Школског одбора Стручне хемијске и текстилне школе Шабац,
02 дел.број: 586, од 10. 06. 2019.године, и решења о давању начелне сагласности Републичке дирекције за
имовину Републике Србије 04 број: 361-202/2019 од 24. јануара 2020. године, Стручна хемијска и текстилна
школа у Шапцу расписује

ОГЛАС
о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања о
давању у закуп школског простора у закуп
Предмет давања у закуп су просторије школске кухиње у ул. Хајдук Вељкова број 10, 15000 Шабац, и то:
-

-

Простор у приземљу главне зграде Школе са одвојеним директним улазом у кухињу. Школска кухињa
2
састоји се из две просторије за припремање и чување хране укупне површине 15,39м и санитарним
2
чвором површине 4,75м .
Простор се даје у закуп до 30. јуна 2021. године. Намена коришћења је продаја брзе хране,
пекарских производа и безалкохолних пића.
Почетна цена закупа на месечном нивоу износи 38.000,00 динара. У цену закупа урачунати су
трошкови електричне енергије и комунални трошкови.

Критеријум по коме се у закуп бира најбољи понуђач јесте критеријум највише понуђене
закупнине.
Закупац је у обавези да простор користи искључиво у складу са наменом, уговором и да редовно плаћа
закупнину, без кашњења.
Понуда обавезно мора да садржи:
1. Назив и седиште правног лица, број телефона;
2. Копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и копију потврде о ПИБ-у ;
3. Декларацију производа са подацима у складу са одредбама Правилника о декларисању, означавању и
рекламирању хране ;
4. Оверено пуномоћје за лица које заступа подносилац пријаве,
5. Износ понуђене закупнине на месечном нивоу ;
6. Понуда мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.
Неблаговремене и непотпуне понуде ће бити одбачене и подносиоци неће моћи учествовати у
поступку.
Понуде у затвореној и запечаћеној коверти слати на адресу Стручна хемијска и текстилна школа, ул.
Хајдук Вељкова бр.10, 15000 Шабац или лично доставити у секретаријат школе, са назнаком „Понуда за
закуп – не отварати“, радним даном од 8 до 14 часова.
Рок за достављање понуда је 5 дана од дана објављивања на веб сајту Школе.
Додатне информације и обавештења у вези са овим огласом, заинтересовани понуђачи могу добити
сваког радног дана од 8 до 14 часова, на телефон 015/352-730. Особа за контакт је секретар школе Ружица
Симић.
Објављен на www.hem-tex-skola.com
15. 09. 2020 у 10:00 часова

