ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца:

ЈП ХИПОДРОМ БЕОГРАД

Адреса: ул. Паштровићева бр. бр. 2, 11030 Београд. ПИБ 100570427, Матични број 07451792.
Интернет страница наручиоца: www.hipodrombeograd.rs
Врста наручиоца: Јавно предузеће.
Опис предмета : Поставка конзерватора за сладолед на простору Хиподрома у сезони
трка 2016 године.
Почетна цена : 27.000,00 динара нето за сезону трка (цена подразмева и све комуналне
трошкове везано за продају сладоледа-електрична енергија исл.)
Критеријум за доделу уговора је “Највише понуђена цена”.
Рок и начин за подношења понуда: Рок за подношење понуда је 7 дана од дана објављивања
позива за подношење понуда на интернет страници наручиоца. Благовременoм ће се сматрати
све понуде које стигну на адресу наручиоца у слободној форми најкасније последњег дана
наведеног рока, до 12,00 часова, односно до 19.05.2016. године до 12,00 часова.
Понуђач подноси понуду:
1. у затвореној коверти и на полеђини коверте наводи: назив и адресу понуђача,
телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт,
„ПОНУДА” – ПОСТАВКА КОНЗЕРВАТОРА ЗА СЛАДОЛЕД У СЕЗОНИ ТРКА 2016
ГОДИНЕ НА ПРОСТОРУ ХИПОДРОМА - НЕ ОТВАРАТИ“.
или
2. електронски на e mail адресу наручиоца zoran.petrovic@hipodrombeograd.rs
Уз понуду обавезно доставити и извод из АПР и копију личне карте одговорног
лица (ПРАВНО ЛИЦЕ)

Време, место и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за подношење понуда односно
19.05.2016. године у 12,30 часова у радним просторијама ЈП Хиподром Београд, ул.
Паштровићева бр. 2
Рок за доношење одлуке:
Решење Директора о додели уговора биће донето у року од два дана од дана отварања
понуда.
ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ ЋЕ У МОМЕНТУ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ДОСТАВИТИ И
ИЗВОД ИЗ АПР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА, КАО И КОПИЈУ ЛК. ОДГОВОРНОГ
ЛИЦА ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА.
Додатне информације: у вези са овим позивом за подношење понуда могу се добити сваког
радног дана од 10,00 - 13,00 Служба за финансијско комерцијалне послове e-mail адреса:
zoran.petrovic@hipodrombeograd.rs или на тел. 011 3571 923/ 060 6580 951.

ЈП ХИПОДРОМ БЕОГРАД.

