РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕНТА
Број: 352-53/2016-II
Дана: 03.06.2016. године
СЕНТА
ОГЛАС
за прикупљање затворених писмених понуда ради давања на привремено коришћење дела
површинe јавне намене у Народној башти у Сенти – околина базена
Расписује се јавни оглас за прикупљање затворених писмених понуда ради давања на привремено
коришћење дела површине јавне намене у Народној башти у Сенти – околина базена за
постављање мањих монтажних објеката у периоду од 21.06. до 01.09.2016. године, и то:
– површина за постављање киоска за продају свежих мекика, крофни и осталих прехрамбених
поризвода за конзумацију на лицу места, сладоледа и освежавајућих напитака, у површини од 30
м2, на кат. парц. број 85/3 к.о. Сента, на локацији коју је одредио Одсек за комуналне послове
Општинске управе општине Сента
Почетна цена за стицање права привременог коришћења горе наведенe површинe, износи
28.080,00 динара.
Детаљне информације о поменутoj локацији заинтересовани могу добити лично у Општини Сента
на адреси Главни трг 1, канцеларија број 25, телефон 024 655 473, у времену од 08,00 до 12,00
часова, и то од 06.06. до 10.06.2016. године, контакт особа: Мелинда Шоти.
Будући корисник је обавезан, да обезбеди, од надлежних органа, све потребне сагласности за
обављање делатности на површини јавне намене за коју је конкурисао.
О потребним сагласностима и дозволама Корисник се може информисати код надлежних
инспекцијских органа, који су надлежни за контролу обављања конкретних делатности.
Корисник о свом трошку обезбеђује неопходне прикључке за обављање конкретне делатности.
Такође, обавеза Корисника је да о свом торшку прибави одговарајуће решење за постављање
мањег монтажног објекта од надлежног одсека за грађевинарство, и друге потребне исправе
надлежних органа код постављања мањих монтажних објеката.
Лице које је стекао право коришћења дела јавне површине дужно је да плаћа и комуналну таксу за
коришћење јавне површине, у складу са општинском одлуком о комуналним таксама.
Рок за постављање монтажних објеката на горе наведеној површини, а у свему према важећим
актима, је 5 дана од дана закључења Уговора о привременом коришћењу дела површине јавне
намене (у даљем тексту: Уговор).
Корисник је у обавези да за време обављања делатности о свом трошку обезбеди сакупљање и
одношење смећа и отпада са коришћене површине односно да по истеку Уговора исту врати у
првобитно стање.
Понуду могу поднети правна лица односно предузетници, који су регистровани за обављање
делатности која се на конкретној површини може обављати, која немају дуговања према Општини
Сента односно јавном предузећу чији је оснивач Општина Сента и која испуњавају услове
предвиђене овим огласом.

1. Понуда треба да садржи:
1) све податке о подносиоцу понуде, и то:
- за правна лица: тачан назив фирме, његово седиште, матични број, ПИБ и име овлашћеног
лица;
- за предузетнике: тачан назив радње; име и презиме, ЈМБГ и тачнa адресa становања имаоца
радње;
2) оверену пуномоћ за лице које ће заступати правно лице или предузетника на отварању
пристиглих понуда;
3) назначење површине за коју се понуда подноси са квадратуром, бројем катастарске парцеле и
навођењем делатности која се обавља на истој, у складу са овим огласом;
4) изјаву да ће се на површини за коју се понуда подноси обављати делатност која је наведена у
понуди;
5) изјаву да је понуђач упознат са локацијом површине из овог огласа, те да се обавезује да у
року из истог о свом трошку изради монтажни објекат који ће поставити на предметну површину и
који ће бити у његовом власништву;
6) доказ о уплати гарантног износа у висини од 28.080,00 динара на рачун Општине Сента (износ
почетне цене из овог огласа)
НАПОМЕНА: гарантни износ се уплаћује на рачун Општине Сента, број 840-694804-52, позив на
број 97 231 - ПИБ, ОУ - Јавно надметање.
2. Оглас је отворен закључно са 13.06.2016. године до 12,00 часова, а објављен је на званичној
интернет страници Општине Сента, www.zenta-senta.co.rs.
3. Понуђач доставља понуду у писаном облику у затвореној коверти, и то лично или путем поште
на адресу Главни трг 1, Сента 24400, најкасније до 13.06.2016. године до 12,00 часова. Достављена
понуда не може се накнадно мењати. Цена се мора исказати у динарима, понуде са варијантама
нису допуштене. У случају да понуђач достави понуду са варијантама иста се одбија.
4. Јавно отварање пристиглих понуда вршиће се дана 13.06.2016. године са почетком у 12,15
часова. Јавно отварање се врши комисијски.
На јавном отварању понуда могу присуствовати понуђачи односно њихови овлашћени
представници. Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз писано
пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији непосредно пре започињања
поступка отварања понуда. У случају да представници не доставе писано пуномоћје за учешће у
отварању понуда сматраће се да имају статус опште јавности као и сва остала заинтересована лица
која присуствују отварању понуда.
5. Непотпуне и неблаговремене понуде се неће узети у разматрање.
Неблаговремено приспеле понуде биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете
неблаговремено.
Незатворене и неприхватљиве понуде неће бити разматране, већ одбијене.
Неблаговремена понуда је понуда која је предата или која је доспела у зграду Општине Сента по
истеку датума и сата одређених овим огласом.
Неприхватљива понуда је понуда: која је благовремено предата али која не испуњава све захтеве
из овог огласа; којом је понуђена цена нижа од почетне цене дате у овом огласу; понуда у којој
цена није наведена у динарима и сл.
Комисија ће констатовати да је поступак давања делова површине јавне намене на привремено
коришћење неуспео: ако нико није доставио понуду или ако нико од понуђача није доставио
прихватљиву понуду.
6. Критеријум за утврђивање најповољније понуде је највећа понуђена цена.
У случају да понуђачи понуде исту цену, Комисија позива исте да поднесу нову понуду која гласи
на већи износ од износа назначеног у претходној понуди, и то у року од 3 дана од дана пријема
позива.

Уколико понуђачи у наведеном року не поднесу нову понуду, или у новој понуди нуде износ који
није већи од износа из претходне понуде, Комисија даје предлог Председнику општине по
сопоственом нахођењу.
7. О јавном отварању понуда сачињава се Записник који садржи податке о члановима Комисије,
присутним представницима понуђача, податке из понуде, достављену документацију, датум
достављања понуде, време почетка и завршетка јавног отварања. Записник о јавном отварању
понуда ће бити достављен понуђачима у року од 2 од дана отварања понуда.
8. После завршетка јавног отварања понуда, разматрања понуда које испуњавају услове из овог
огласа, према наведеном критеријуму и рангирања достављених понуда (саставља се ранг листа
понуђача), Комисија доставља Председнику општине Сента предлог за доношење Одлуке о избору
најповољнијег понуђача за стицање права привременог коришћења дела површине јавне намене (у
даљем тексту: Одлука). Против Одлуке се може поднети приговор у року од 3 дана од дана
пријема истог. О приговору против Одлуке решава Председник општине.
9. Понуђачу који је стекао право коришћења површине у понуђену цену се урачунава гарантни
износ уплаћен на рачун Општине Сента, a осталим понуђачима се гарантни износ враћа.
10. Разлика између гарантног износа и понуђене цене (уколико има) уплаћује се на рачун Општине
Сента, број 840-694804-52, позив на број 97 231 - ПИБ, ОУ - Јавно надметање, и то у року од 24
часа од дана коначности Одлуке. Уговор се закључује у истом року, под условом да је уплата
одговарајућег износа извршена.
11. Уколико понуђач који је на основу Одлуке стекао право коришћења површине не уплати износ
из претходне тачке односно не закључи Уговор у року од 24 часа од дана коначности Одлуке
сматраће се да је одустао од понуде, а право коришћења стиче следећи понуђач са највећом
понуђеном ценом. У овом случају понуђач који је одустао од понуде губи уплаћени гарантни
износ.
12. Уколико лице са којим је закључен Уговор не поставља монтажни објекат на конкретној
површини у року од 5 дана од дана закључења истог, Уговор се сматра раскинутим а лице губи
гарантни износ. У овом случају право коришћења стиче следећи понуђач са највећом понуђеном
ценом и са њим се закључује Уговор.
Председник општине Сента
Рудолф Цегледи с.р.

