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                       16.07.      19 

 

Овлашћено лице Наручиоца – Председник Клизачког савеза Србије, на основу Извештаја 

комисије о стручној оцени понуда број 86/07 од 16.07.2019. године, а у складу са чланом 107. став 

3. и чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и 68/15) 

доноси   

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 1/2019-86 

 

 I  Уговор у поступку јавне набавке број ЈНМВ 1/2019-86: услуге - Услуга изнајмљивања ледене 

дворане за потребе КСС у 2019. години, спроводи се као поступак јавне набавке мале вредности, 

а по стицању услова из члана 107. став 3. ЗЈН, додељује се понуђачу СЦ „Ташмајдан“ д.о.о, 

Илије Гарашанина 26, Београд. 
Укупна понуђена цена по сату без ПДВ износи: 8.333,33 динара  

Укупна понуђена цена по сату са ПДВ износи: 10.000,00 динара 

Рок важења понуде износи: 60 дана од дана отварања понуда  

Наручилац ће користити предметну услугу до износа од 2.000.000,00 динара са ПДВ,  по 

понуђеним јединичним ценама из обрасца структуре цена 

Период коришћења услуге: током 2019. године 

Начин плаћања: Плаћање се врши на текући рачун понуђача. 

Рок плаћања: 15 дана од дана достављања исправне фактуре. 

  

Образложење:  

 

Предмет набавке: Услуга изнајмљивања ледене дворане за потребе КСС у 2019. години 

Назив и ознака из општег речника набавке: 92600000 - Услуге у области спорта 

Процењена вредност изнајмљивања по сату износи 10.000,00 динара без ПДВ, а јавна набавка се 

финансира до износа од 2.000.000,00 динара без ПДВ. 

 

Одлуком број 86 од 08.07.2019. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности услуга 

- Услуга изнајмљивања ледене дворане за потребе КСС у 2019. години. 

 

Одлуком је одређен критеријум за оцену понуда и то „најнижа понуђена цена“. 

 

Позив за подношење понуде и конкурсна документација за наведену јавну набавку 

објављени су на Порталу ЈН и интернет страници Наручиоца дана 08.07.2019. године. 

 

Благовремено, тј. до 10:00 часова, дана 16.07.2019. године, пристигле су понуде следећих 

понуђача: 

1. СЦ „Ташмајдан“ д.о.о, Илије Гарашанина 26, Београд (понуда заведена под бројем 

86/04 дана 15.07.2019. године у 13:35 часова); 

  

Није пристигла нити једна неблаговремена понуда.   

 

Поступак отварања понуда вођен је дана 16.07.2019. године са почетком у 11:00 часова на 

адреси Спортски савез Београда, Тиршова 3, Београд (Записник о отварању понуда број 86/05 од 

16.07.2019. године). 

 

      Комисија за јавну набавку је након отварања извршила преглед достављених понуда за 

предметну јавну набавку у складу са условима који су тражени предметном конкурсном 

документацијом и утврдила следеће:  
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