ЧУВАТИ ДО КРАЈА 2026. год.

ВОЈНА ПОШТА
2977 Б Е О Г Р А Д
бр 12-53
14.04.2021. године

Функција бр. 31 редни број 36.
Датум: 07.04.2021.године
Обрађивач: пп Богдан Каличанин

Извештај о стручној
оцени понуда, д о с т а в љ а . -

На основу Одлуке број 83 заведена под бр. 7-49 од 06.04.2021. године о покретању поступка
набавке услуге спровден је поступак прикупљања понуда и извршено је јавно отварања
понуда, о чему је сачињен Записник о отварању понуда бр. 11-43 од 14.04.2021. године. У
складу са чланом 125. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ 29/14, 9/17,
34/18 и 9/20, у даљем тексту Правилник), а на основу члана 145. Закона о јавним набавкама
(СГ РС 91/19, у даљем тексту Закон), подносим следећи,

ИЗВЕШТА Ј
1. Предмет набавке - Набавка услуге корективног одржавања опреме за спорт из програма
„ТЕСНЖ>ОУМ". на употреби у ВП 2977 Београд.
2. Процењена вредност набавке је 140.000,00 динара без обрачунатог ПДВ.
3. Набавка услуге финансира се из одобрених средстава Плана набавки добара, услуга и
радова у 2021. годину (1.0187 - 37400000 - Услуга поправке спортске опреме), шифра
плана „834", са конта 42526304-01, Текуће поправке и одржавање опреме за спорт.
4. У складу са чланом 125. Правилника, дана 06.04.2019. године објављен је позив за
подношење понуда на порталу набавки у МО и ВС (хулулу.паћауке.тоа.доу.гв) по
следећем:
Интернет страници:

УУЛУЛУ

.паћауке. т о а . Р.ОУ.Г 5

Идентификатор:

1.0187 - 834 - 83/2021

Предмет ЈН:

Услуга

Врста поступка ЈН:

Јавна набавка на коју се не примењују одредбе Закона о ЈН

Оглашавач:

ВА

Датум објаве позива: 06.04.2021. године
Назив огласа:

НАБАВКА УСЛУГЕ КОРЕКТИВНОГ ОДРЖАВАЊА СПОРТСКИ
СПРАВА РОБНЕ МАРКЕ „ТЕСНЖ)ОУМ"

истовремено је Обавештење о могућности преузимања Позива за подношење понуда (акт
број 9-33 од 06.04.2021. године) упућено, електронским путем, предузећима:
• „АТР брогт" д.о.о. Београд; Гандијева 56; 11.070 Нови Београд (Јпго(а),а1р5рогт..сот);
• „Рппе8б бћор" д.о.о. Нови Сад; Сутјеска 2; 21.000 Нови Сад (тлшеа8.8ћор@8ћћ.ге);
• „РКХЖЕШЧЕбб" д.о.о. Београд; Тадеуша Кошћушка 63; 11.000 Београд
(оШсе@ргоууе11пе55.г5).
5. Благовремено, тј. до 10:00 часова дана 14.04.2021. године, у складу са позивом за
подношење понуда, у ВП 2977 Београд пристигла је понуда следећег понуђача:

Страна 1 од 2

Број под којим је
Датум
Назив понуђача
Сат
понуда заведена
пријема
10-149
„ Р К ( Ж Е 1 Х К Е 8 8 " д.о.о., Београд 14.04.2021. 09:55
6. Понуда је отворена у 10:15 часова дана 14.04.2021. године, о чему је састављен Записник
о отварању понуда.
7. Отварању понуда није присуствовао представник понуђача.
8. Понуђач је доставио понуде, према следећем:
Број под којим је понуда заведена у ВП 2977
10-149 од 14.04.2021. године
Београд
Назив или шифра понуђача
„РКХЖЕЕЕИЕбб" д.о.о., Београд
Број понуде понуђача
049-04-21 од 13.04.2021. године
Понуђена цена (вредност понуде са
139.828,13 динара
обрачунатим ПДВ)
Рок важења понуде
45 дана
Гарантни рок
12 месеца
Рок реализације услуге
30 дана од дана пријема наруџбенице
30 дана
Рок плаћања
9. Приспела понуда понуђача „РКО^ЕГЕМЕбб" д.о.о. Београд је исправна и прихватљива.
10. Поступак отварања понуде завршен је у 10:30 часова дана 14.04.2021. године.
11. Након отварања понуда извршена је рачунска провера прихватљиве понуде предузећа
„ Р К О Ш Т Х И Е б б " д.о.о., Београд и утврђено је да у обрасцу понуде нема рачунских
грешака.
12. На основу изнетог, констатује се да је приистигла најмање једна исправна и прихватљива
понуда.
13. У складу са чланом 125. Правилника предлажем:
I.

Да се прихвати понуда предузећа „ Р К О Ш Т Х И Е б б " д.о.о., Тадеуша Кошћушка 63,
11000 Београд, као одговарајућа и прихватљива.

II.

Да се у року не дужем од 3 (три) дана изда наруџбеница за Набавка услуге корективног
одржавања опреме за спорт из програма „ТЕСНМООУМ" предузећу „РКО\\Х1ХМЕбб"
д.о.о., Тадеуша Кошћушка 63, 11000 Београд у свему према понуди 049-04-21 од
13.04.2021. године (заведеној у ВП 2977 Београд под бројем 10-149 од 14.04.2021.
године) у укупном износу од 139.828,13 динара са обрачунатим ПДВ.

III.

Да се прихвати рок реализације услуге је 30 (тридесет) дана од дана пријема
наруџбенице.

IV.

Да се прихвати гарантни рок од 12 (дванаест) месецу од датума израде записника о
пријему радова након реализације услуге.

V.

Да рок плаћања буде 30 (тридесет) дана од дана пријема рачуна у деловодству ВП 2977
Београд.

КБ

За ВП 2977 Београд
1уКОВНИК

али
Достављено:
• Уз предмет ЈН бр. 83 (након упознавања НВА),
• а/а
Објављено на интернет страници:
• ^у^ууу.паћауке.тоа.јузу.ге
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