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Број: ЈНМВ 1/2020-8 

Датум: 02.03.2020. године 

 

 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број ЈНМВ 1/2020-7 од 

02.03.2020. године, председник Асоцијације Спорт за све Србије д о н о с и  

 

Уговор о јавној набавци услуга – услуге смештаја и исхране учесника 28. Зимског 

фестивала Спорта за све на Копаонику Д О Д Е Љ У Ј Е  С Е  понуђачу „MK MOUNTAIN 

RESORT“ ДОО КОПАОНИК, Рашка, Копаоник, Просторије Хотела Гранд, а на основу 

понуде која је код Наручиоца заведена под бројем 15 од 27.02.2020. године, коју је 

понуђач доставио по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца дана 20.02.2020. године. Понуђач је самостално 

поднео понуду. 

 

Одлуку о додели уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници 

Асоцијације Спорт за све Србије у року од три дана од дана доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е :  

 

 Наручилац је дана 20.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне 

набавке мале вредности услуга – услуге смештаја и исхране учесника 28. Зимског 

фестивала Спорта за све на Копаонику број ЈНМВ 1/2020-8. 

Позив за подношење понуда објављен је на Порталу јавних набавки и интернет 

страници Наручиоца дана 20.02.2020. године. 

Благовремено, тј. до дана 28.02.2020. године до 10:00 часова, примљена је 

укупно 1 (једна) понуда и то следећег понуђача:  

1. „MK MOUNTAIN RESORT“ ДОО КОПАОНИК, Рашка, Копаоник, Просторије Хотела 

Гранд. 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда и сачинила 

Записник о отварању понуда. Након вршења стручне оцене понуда Комисија за јавну 

набавку сачинила је писани Извештај о стручној оцени понуда број ЈНМВ 1/2020-7 од 

02.03.2020. године. 

У наведеном извештају о стручној оцени понуда Комисија за јавну набавку је 

констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – услуге смештаја и исхране учесника 

28. Зимског фестивала Спорта за све на Копаонику (ознака и назив предмета јавне 

набавке из ОРН: 55110000 - Услуге хотелског смештаја). 

 

2. Процењена вредност јавне набавке: 

Процењена вредност јавне набавке без ПДВ износи укупно 750.000,00 динара. 

 

3. Основни подаци о понуђачима: 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 Ред.бр. ЈНМВ 1/2020 
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У поступку јавне набавке услуга – услуге смештаја и исхране учесника 28. Зимског 

фестивала Спорта за све на Копаонику, примљенa je укупно 1 (једна) понуда и то 

следећих понуђача: 

1. Скраћено пословно име „MK MOUNTAIN RESORT“ ДОО 

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу 

Адреса седишта: 

Општина:  

Рашка 

Место:  
Копаоник 

Улица: 

Просторије хотела Гранд 

Број: 

   / 

Спрат/стан:  

 / 

Матични број: 20302232 

ПИБ: 105051613 

Неблаговремених понуда није било. 

 

4. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђене цене 

тих понуда: /. 

 

5. Ако је понуда одбијена због неуобичајено ниске цене, детаљно 

образложење - начин на који је утврђена та цена: /. 

 

6. Начин примене методологије доделе пондера:  
Након стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку је констатовала да је 

примљена једна прихватљива и одговарајућа понуда и то: 

6.1.1. Понуда поднета од стране понуђача „MK MOUNTAIN RESORT“ ДОО 

КОПАОНИК, Рашка, Копаоник, Просторије Хотела Гранд, заведена код Наручиоца под 

бројем 15, у оквиру које је понуђено следеће: 

ОПИС УСЛУГЕ 
Цена по 1 полу 

пансиону без ПДВ 

(по 1 особи за 1 дан) 

Цена по 1 полу 

пансиону са ПДВ 

(по 1 особи за 1 дан) 

1. Смештај у апартманима на бази 

полупансиона 
47.996,98 дин 52.900,245 дин 

2. Смештај у једнокреветним 

собама на бази полупансиона 
7.378,9963 дин 8.228,927 дин 

3. Смештај у двокреветним собама 

на бази полупансиона 
4.173,2415 дин 4.702,244 дин 

4. Смештај у трокреветним собама 

на бази полупансиона 
4.173,2415 дин 4.702,244 дин 

5. Боравишна такса 120,00 дин 120,00 дин 

6. Осигурање / / 

УКУПНО (збир јединичних цена 

1+2+3+4+5+6): 
63.842,4593 дин 70.653,66 дин 

Период пружања услуга: од 18.03.2020. године до 22.03.2020. године. 

Објекат пружања услуга: 

(потребно је навести назив и 

адресу хотела у којем се пружају 

услуге) 

„Grand Hotel & Spa“  

36354 Копаоник 

Начин, рок и услови плаћања: Вирмански, након пружања уговорених услуга и то у 

року од 45 дана од дана пријема исправно сачињеног 

рачуна 

Начин подношења понуде: Самостално 

Рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда 



7. Panrnpalbe noHYAa
Kor"rr,rctt e HaKoH nDeTneaa h oueFbhBaFba noHyAa cQlrnx4g Hr tl

Mecro
Ha paHr

'IHCTH

l-lonyflau

1

,,MK MOUNTAIN RESORT' AOO
KOnAOH14K, PaulKa, Konaonnr,

floocroorje Xorena l-PanA
63.842,4593 .qrn

8. Haslre nonyf;a.ra KoMe ce AoAerbyje yroeop, a aKo je noxyflaq HaBeo Aa he Ha6aBKy

r,t3BplultTr4 y3 nomoh no4neaotlarra n cBaKl'l Aeo yroBopa xojn he vl3Bpllll'lTH

noAll3Bob,?rtiri. 
ea jaeny na6aexy je npe4noxhna Aa ce yroBop o jaaxoj na6aaqn ycnyra -

ycnyre cueu:raja r ilcxpaHe yvecnra*i 28. 3nucrcor Qecrreana Cnopra 3a cBe na Konaonnrcy je

,yr NouTTAIN RESORT' AOO KOnAOHt4K, PauJKa, KonaoxnK, flpocropraje Xorena l-pax4' a

Ha ocHoBy noHyAe roja je xo4 Hapyvl4olla 3aBeAeHa noA 6pojeu 15 o4 27'02'2020' roAHHe'

Oanauheno nhUe Hapyvnoqa npilxBarhno Je npeAnor Kourcrje aa jaeny Ha6aercy, re je na

ocHoBy ognauthersa rg qnaHa lOB.3arona o jaenru Ha6asraMa AoHero oAnyKy Kao y

AHCn03LlT14 By,

vnvrcTBo o flPABHOM CPEACTBY:
flporrs oBe oAnyKe nonyfal Moxe noAHerh 3axTeB 3a 3auThry npaBa y poKy oA neT AaHa oA

4ana o6jae1bhBaFba oAnyKe o AoAenr yroBopa Ha floprany jaenrax Ha6aarh'

3axree 3a 3arurltry npaBa noAHoc14 ce Hapyvnoqy, a xonnja ce hcToBpeMeHo AocTaBJba

Peny6nrvxoj rorvraoajil 3a 3arurhry npaBa nonyfava'
tlornyn 3axreB 3a 3aurhry npaBa y cKnaAy ca 'rnaFlola 151, crae 1' raq' L) - 7) 3JH uopa na

caApx14:
1) naalta h aApecy noAHochol-la 3axreBa il

2) nasna r aAPecY HaPY''{14oqa

3) noAaxe o jaenoj Ha6aeqla roja je npeAMer 3axreBa'
4) noepeae nponhca rojrma ce ypelyje nocrynaK jaane

5) unruexrqe il AoKa3e rojrua ce noBpeAe AoKa3yJy
6) norep4y o ynnaril raKce h3 qraHa 156. 3JH

7) nornnc noAHoct4oLla.
floAnocnnau 3axreBa 3a 3aurhry npaBa Je AyxaH
30678845-06 ynnarr raKcy y 143Hocy on 60'000,00

oAHOCHo O oAnyqh Hapyqhoqa
Ha6aarce

Aa Ha paqyH 6yuera Peny6nrre Cp6rje 840-

AhHapa.

nhue 3a KoHTaKT

BvJoBl4Tl


