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Овлашћено лице Наручиоца – Генерални секретар Асоцијације спорт за све Србије, на 

основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда број 1/06 од 30.01.2017. 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 1/2017-1 

 

 I  Уговор у поступку јавне набавке број ЈНМВ 1/2017-1: услуге - Услуге смештаја и исхране 25. 

Зимског фестивала Спорта за све на Копаонику спроводи се као поступак јавне набавке мале 

вредности, а по стицању услова из члана 107. став 3. ЗЈН, додељује се понуђачу „MK Mountain 

Resort“ д.о.о, просторије хотела Гранд, Копаоник бб, Копаоник. 
Укупна цена (збир јединичних цена у складу са  обрасцем  струкуре цена укупно (збир 

јединичних цена 1+2+3+4+5)) износи: 13.017,88 динара, без ПДВ. 

Наручилац ће користити предметну услугу до износа од 1.820.000,00 динара без ПДВ,  по 

понуђеним јединичним ценама из обрасца структуре цена. 

Рок важења понуде износи: 60 дана од дана отварања понуда. 

Назив  и адреса објекта у коме ће бити обезбеђена услуга: „MK Mountain Resort“ д.о.о, 

Копаоник. 

Период коришћења услуге је од 22.03.2017. године до 26.03.2017. године. Предвиђени  

број спортиста је оквирно 400 особа. 

Начин плаћања: Плаћање се врши на текући рачун понуђача. 

Рок плаћања: 45 дана од дана достављања исправне фактуре. 

  

Образложење:  

 

Предмет набавке: Услуге смештаја и исхране 25. Зимског фестивала Спорта за све на Копаонику 

Назив и ознака из општег речника набавке: 55110000 - Услуге хотелског смештаја; 

Процењена вредност збира јединичних цена износи 100.000,00 динара без ПДВ, а набавка се 

финансира до укупног износа од 1.820.000,00 динара без ПДВ. 

 

Одлуком број 1 од 17.01.2017. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности 

услуга - Услуге смештаја и исхране 25. Зимског фестивала Спорта за све на Копаонику. 

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 17.01.2017. године. 

Благовремено, тј. до 11:00 часова, дана 25.01.2017. године, пристигле су понуде следећих 

понуђача: 

1. „MK Mountain Resort“ д.о.о, просторије хотела Гранд, Копаоник бб, Копаоник 
(понуда заведена под бројем 1/04 дана 25.01.2017. године у 10:25 часова); 

  

Није пристигла нити једна неблаговремена понуда.   

Поступак отварања понуда вођен је дана 25.01.2017. године са почетком у 12:00 часова на 

адреси Спортски савез Србије, Македонска 28/2, Београд (Записник о отварању понуда број 1/05 

од 25.01.2017. 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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13.017,88 60 aana 45 taua

- llonyla nony[aua ,MK Mountain Resort" A.o.or upocropraje xored'ra fpang, Kouaonurc 66,
Konaonurc je npuxnarJbnBa

Konruczja je npe.4noxuna Hapyvuorly Aa AoHece oAnyKy o AoAenv yroBopa nonyfavy ,,MK
Mountain Resort" A.o.or npocropuje xoreJra lpang, Konaonurc 66, KonaoHrrx 3a jaeny ua6anry
Murne BpeAHocrH 6poj JHMB 112017-l - ycnyre - Ycnyre cueurraja r4 rrcxpaHe 25. 3uncror Secrunala
Cnopra 3a cBe na Konaonl,IKy, noBoAoM rrefa je caunnura Z:neurraj Korraucuje o crpyvnoj oueHrr
noHyAa 6poj 1/06 oa 30.01 .2017 . roArlHe.

OAroeopno nuqe Hapyquoqa npl4xBarr{no je npe4nor Koruucuje sa janny ua6anry o AoAenr4
yroBopa, re je na ocHoBy 3aKoHcKof osrauherba AoHeno o.{nyKy o AoAenr4 yroBopa nonyfavy ,MK
Mountain Resort" A.o.or npocropuje xoreJra lparu, Konaonux 66, Kouaonur, r<oju je y
npeAMerHoM nocryrrKy janne Ha6asre Marre BpeAHocrt4, rroAHeo roHy.4y 6poj 6312077 o1,24.0L2017.
fo.ur,rHe.

Yxynna qeHa (s6upje4zHuvnux rleHa y cKnaAy ca o6pacqeM crpyKype ueHa yKynHo
(s6up jegunuvHux rleHa I+2+3+4+5)) zsnocz: 13.017,88 [vtHapa,6e: lI,{B.

Hapyvlrnaq he xopzcrurl4 npeAMerHy ycnyry Ao r43Hoca oa 1.820.000,00 Alr:napa 6e: ll.{B, no
nouyleunvr jeyuuuuuuM rIeHaMa ras o6pacqa crpyrType ueHa.

Por eaNerba [oHyAe r.r3Hocrr: 60 .qaHa oA AaHa orBaparba noHyAa.
Ha:rle 14 arpeca o6jerra y KoMe he 6uru o6e:6efeHa ycnyra: ,,MK Mountain Resort" 4.o.o,

Kouaonvr.
flepuo4 xopuurhena ycnyre je oa 22.03.2017. roALrHe rc 26.03.2017. ro4uHe. llpe4nnfeuu

6poj cnoprucraje oKBrrpHo 400 oco6a.
Haqr.rn uaharra: flnaharre ce Bprrrkr na reryhvr paqyH uonyfaua.
Por nraharra: 45 Aana oA AaHa AocraBJbarba r{crpaBHe Sarrype.

Iloyxa o rpaBHoM Jrercy:

flporun oBe oAnyKe, nouyfa.r Moxe Hapyuzoqy
noAuerr4 3axree 3a 3arrrrlrry rrpaBa y poKy o4 8 4aua
oA AaHa o6janrsunarba Ha llopranyjannux ua6asxu.

Aco

f]oc'rayuru O4lylcy o AoAenu yroBopa Apxnnz
u o6jazuru Ha floprary jannux na6asrc4 r4 r{HTepHer
Crpauu Hapyvraoqa
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