Наручилац:
Адреса:
Место:
Број одлуке:
Датум:

Установа Спортски центар „Бор“ у Бору
Зелени булевар бб
19210 Бор
461/2020
22.10.2020. године

На основу Захтева службе бр. 459/2020 од 21.10.2020. године и обавештења Службеника за јавне набавке бр.
460/2020 од 21.10.2020. године, Директор Установe Спортски центар „Бор“ у Бору доноси следећу:

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује
ПОКРЕЋЕ СЕ поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује за набавку:
Врста предмета набавке: Радови
Подаци о набавци:
Број набавке из табеле Плана набавки на коју се Закон не примењује је 2.3.10 – Текуће поправке и одржавање
објекта – радови на крову
Редни
број
1.
2.

Опис радова

Јединица мере

Количина

Набавка и транспорт нових чамових рогова, димензије
0,08x0,16x3 m.

ком

25

Уградња нових чамових рогова, димензије 0,08x0,16x3 m, на
осовинском размаку од једног метра причвршћених угаоницима
и завртњима и спитовима у бетону. У цену урачунати и потребну
скелу. Обрачун по метру квадратном саниране површине.

m2

150

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање:
Средства за наведену набавку су предвиђена финансијским планом Наручиоца на програм 1301- развој спорта и
омладине, програмска активност 1301-0004 – функционисање локалних спортских установа, функција 810 - услуге
рекреације и спорта, број позиције 349/0, економска класификација – конто 425114 радови на крову
Процењена вредност је 250.00,00 динара без ПДВ-а.
Рок за подношење и отварање понуда
Рок за подношење понуда је најкасније 26.10.2020. године до 1200 часова, или на адресу Установе Спортски центар
„Бор“ у Бору, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бор поштом или лично.
Отварање понуда је 26.10.2020. године у 1230 часова.
Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде
Оквирни рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде не може бити дужи од 3 дана од дана отварања
понуда.
Рок за закључење уговора
Уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о додели уговора, односно када се стеку
законски услови.
УСЦ ,,БОР“ у Бору
Директор
Бојана Длбокић Дубочанин,
дипл.инж.инд.мен.

