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ДЕЧЈИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕОГРАД 
Улица Таковска 8, Београд 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

за набавку  УСЛУГА ХОТЕЛА  

поступку набавке мале вредности бр. 01/2015  

 

 Назив наручиоца: Дечји културни центар Београд  

 Адреса:Београд, Таковска 8 

 web: www.dkcb.rs 

 Врста наручиоца: Установа 

 Врста поступка јавне набавке: набавка мале вредности 

 Природа и обим радова: УСЛУГЕ ХОТЕЛА. 

 Назив и ознака из општег речника набавки: 55110000 - услуге хотелског смештаја. 

 Предмет набавке није обликован у партијe. 

 Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) и 

интернет страници наручиоца www.dkcb.rs 

 Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на протокол наручиоца најкасније до четвртка 

11.06.2015. године до 10:00 часова,  

 Понуде се подносе непосредн (лично) или путем поште, на адресу наручиоца: Дечји културни 

центар Београд, Београд, Таковска 8, с тим што ће понуђач на коверти назначити следеће „Понуда 

за јавну набавку услуга хотела број 01/2015 –   НЕ ОТВАРАТИ“. 

 Понуђач подноси понуду у затвореној коверти овереној печатом и на полеђини коверте наводи: 

назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт. 

 Отварање понуда ће се обавити јавно, истог дана по истеку рока за подношење понуда у 10:00 

часова, односно 11.06.2015. године у 10:30 часова у присуству понуђача, просторијама Дечјег 

културног центра Београд, Београд, Таковска 8. 

 Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе оверено 

овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Евентуална питања или захтеви за 

разјашњење конкурсне документације могу се доставити у писаном облику на адресу наручиоца, 

најкасније до 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 

 Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од дана јавног отварања понуда. 

 Додатне информације у вези са овим позивом за подношење понуда могу се добити сваког радног 

дана од 09:00 до 17:00 часова на телефон 011/32 42 011, лице за контакт Милош Бајић. 

http://www.dkcb.rs/

