
 На основу чл. 55, 57. и 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

број 124/2012), Савез хокеја на леду Србије, Чарлија Чаплина 39, Београд, (у даљем 

тексту: Наручилац) упућује 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
у поступку јавне набавке мале вредности ЈН 03/14 

 

„Услуге смештаја и исхране учесника кампа перспективних спортиста за 2014. годину.“ 
 

Назив Наручиоца: Савез хокеја на леду Србије  
 

Адреса Наручиоца: Чарлија Чаплина 39, Београд 
 

Интернет страница Наручиоца: www.hockeyserbia.com  
 

Врста Наручиоца: Остали наручиоци 
 

Врста поступка јавне набавке: ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

Предмет јавне набавке: УСЛУГА 
 

Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке је набавка УСЛУГА: „Услуге смештаја 

и исхране учесника кампа перспективних спортиста за 2014. годину.“, што обухвата 

исхрaну зa спoртисте у складу са нормативима, прaње и сушeњa oпрeмe спoртистa, 

смештај двокреветним собама са купатилом, коришћење сaле зa сaстaнкe (тeoриjскa 

нaстaвa). Хотелске услуге обухватају 8 пуних пaнсиoнa, за 20 особа пoчeв oд 01.12. сa 

ручкoм дo 09.12.14. зaкључнo сa дoручкoм. 
 

Назив и ознака из општег речника набавке: 55100000 – Хотелске услуге. 
 

Критеријум за доделу уговора: ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈA ПОНУДA. 
 

Процењена вредност јавне набавке: 416.500,00 РСД без ПДВ 
 

Конкурсна документација се може преузети у електронском формату са интернет 

странице Наручиоца www.hockeyserbia.com, као и на Порталу јавних набавки 

www.portal.ujn.gov.rs . 
 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, 

непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Савез хокеја на леду Србије, 

Чарлија Чаплина 39, Београд, са назнаком: "ПОНУДА за јавну набавку УСЛУГА - 

ЈН 03/14 - „Услуге смештаја и исхране учесника кампа перспективних спортиста за 

2014. годину.“- НЕ ОТВАРАТИ“ 
 

На полеђини коверте (пошиљке) навести назив/пословно име и адресу понуђача, особу за 

контакт и број телефона за контакт. 
 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио најкасније до 

07.11.2014. године до 16:00 часова.  

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је Наручилац примио након 

истека рока за подношење понуда. 

Неблаговремене понуде комисија за јавну набавку Наручиоца ће, по окончању поступка 

отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете 

неблаговремено. 

 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

07.11.2014. године у 16:15 часова, на адреси Наручиоца: Савез хокеја на леду Србије, 

Чарлија Чаплина 39, Београд. 



Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. 

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача. 

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано, 

заведено и оверено печатом) за учествовање у отварању понуда.  
 

Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дaнa од дана отварања понуда. 
 

Подаци о називу, адреси и интернет адреси државног органа или организације где се 

могу благовремено добити исправни подаци о: 

- Пореским обавезама – Пореска управа (Министарство финансија, Република Србија), 

Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs. Посредством 

државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и 

контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о 

пореским обавезама које администрирају ови органи; 

- Заштити животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, 

Београд. Интернет адреса www.sepa.gov.rs. (Министарство енергетике, развоја и заштите 

животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса 

www.merz.gov.rs.); 

- Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и 

социјалне политике, Немањина 22-26, Београд. Интернет адреса www.minrzs.gov.rs.  
 

Додатна обавештења  

Питања треба упутити путем поште, на адресу Савез хокеја на леду Србије, Чарлија 

Чаплина 39, Београд, са назнаком: „За хтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације ЈН 03/14“, или послати факсом на број: 

011/2764 976, или електронском поштом на адресу: office@hockeyserbia.com  

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном 

документацијом и припремом понуде, није дозвољено 

 

Контакт особe: Драгана Миленковић, mejl: office@hockeyserbia.com . 


