
ПРЕДМЕТ: Обавештење о закљученом уговору 

 

1. У складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, бр. 124/12, 14/15, 

68/15), Архитектонски факултет у Београду у својству наручиоца (просвета), 

обавештава заинтересоване да је у поступку јавне набавке мале вредности бр. У4/2016 

објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници Факултета дана 29.09.2016. 

године, закључио уговор о јавној набавци услуга - Изнајмљивање спортских објеката 

(назив и ознака из општег речника: ПА01- изнајмљивање) за Партију 2, Партију 3 и за 

Партију 4. 

 

2. Уговорена вредност: 

- Партија 2 - изнајмљивање спортске сале за одбојку:  155.199,84 дин. без ПДВ-а.  

- Партија 3 - изнајмљивање спортске сале за кошарку: 155.199,84 дин. без ПДВ-а 

- Партија 4 - изнајмљивање базена: 295.999,68 дин. без ПДВ-а. 

 

3. Критеријум за доделу уговора: нијнижа понуђена цена.  

 

4. Број примљених понуда:  

- за Партију 2: 1 понуда 

- за Партију 3: 1 понуда 

- за Партију 4: 2 понуде  

       

5. Понуђена цена: 

- за Партију 2-   највиша: 155.199,84 динара без ПДВ-а 

                                  најнижа: 155.199,84 динара без ПДВ-а 

-     за Партију 3-   највиша: 155.199,84 динара без ПДВ-а 

                                  најнижа: 155.199,84 динара без ПДВ-а 

- за Партију 4-   највиша: 399.999,36 динара без ПДВ-а 

                                  најнижа: 295.999,68 динара без ПДВ-а 

 

 

6. Понуђена цена код прихватљивих понуда: 

 

- за Партију 2-   највиша: 155.199,84 динара без ПДВ-а 

                                 најнижа: 155.199,84 динара без ПДВ-а 

-     за Партију 3-   највиша: 155.199,84 динара без ПДВ-а 

                                 најнижа:  155.199,84 динара без ПДВ-а 

- за Партију 4-   највиша: 295.999,68 динара без ПДВ-а 

                                 најнижа:  295.999,68 динара без ПДВ-а  

 

7.  Датум доношења одлуке о додели уговора: 11.10.2016.године. 

8.  Датум закључења уговора: 18.10.2016. године. 

9.  Основни подаци о понућачу:  

- за Партију 2 и Партију 3: Установа СРОЦ Врачар, са седиштем у Београду, ул. 

Сјеничка бр. 1, порески идентификациони број  100299229, матични број 07019211. 

- за Партију 4: Установа СРЦ Ташмајдан, са седиштем у Београду, ул. Илија 

Гарашанина бр. 26, порески идентификациони број 100209082, матични број 

07046103. 

 

10.  Период важења уговора: до реализације уговорених обавеза предвиђене уговором. 

 

 

 

                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

 


