ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца:

Савез за скокове у воду Србије

Адреса наручиоца:

Благоја Паровића 150, Београд

Интернет страница наручиоца: www.serbiandiving.org.rs
Врста наручиоца:

Остало

Број и датум доношења одлуке: 29/09 од 21.09.2015.
Врста предмета:

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:
- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: Услуга изнајмљивања базена за потребе ССВС у 2015. години
- НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: Услуге у вези са спортом - 92600000

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка
из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: члан
36. став 1. тачка 2. ЗЈН - ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне
набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити
само одређени понуђач;
Савез за скокове у воду Србије приликом припрема Репрезентативаца и одржавања
такмичења користи само затворени базен који је у складу са правилима Светске пливачке
организације (ФИНА). У Београду постоји само један затворени базен које задовољава
потребне услове те је Наручилац из тих разлога покренуо преговарачки поступак без
објављивања јавног позива
На основу мишљења Управе за јавне набавке бр. 404-02-840/15 од 01.04.2015. године

Процењенa вредност јавне набавке:

1.250.000,00

Број примљених понуда:

1

- Највиша
Понуђена цена:
- Најнижа

24.283,30

- Највиша
Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Најнижа

24.283,30

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор :
СРЦ „Ташмајдан“, Илије Гарашанина 26, Београд

Период важења уговора:

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права:

Против ове одлуке, понуђач може Наручиоцу
поднети Захтев за заштиту права
у року од 5 дана од дана њеног пријема.

Остале информације:

