ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца:
Aдреса наручиоца:

Предшколска установа "Наша радост"

Антона Ашкерца бр. 3

Интернет страница наручиоца: www.nasaradost.edu.rs
Врста наручиоца:

Врста предмета:

Просвета

Услуге

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Услуге одржавања хигијене и спремања, ОРН 90910000 - услуге чишћења.

Оквирни датум објављивања позива за
подношење понуда и за закључење уговора:

Број уговора које наручилац намерава закључити:

01.08.2016.
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Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и
запошљавање инвалидних лица:

Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:
Оквирни споразум ће се закључити на период од 2 (две) године са једним понуђачем

Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при
запошљавању, условима рада и сл:

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија
и привреде или на сајту www.poreskauprava.gov.rs. Подаци о заштити животне средине се
могу добити у Агенцији за заштиту животне средине или на сајту www.sepa.gov.rs и у
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине или на сајту
www.merz.gov.rs. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике или на сајту www.minrzs.gov.rs.

Остале информације:
Како је у питању набавка која се спроводи као последица Одлуке о максималном броју
запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Суботице дел. бр.
255/08 од 05.02.2016. године коју је Неручилац дужан да изврши до 15.09.2016. године
неизвесно је доста фактора који утичу на извршење ове обавезе наручиоца. С обзиром да
Грас Суботица, као оснивач није обезбедио средства у довољном износу који је неопходан
према нашим сазнањима за реализацију будуће набавке уговори ће се закључивати
сходно динамици добијања средстава.

