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На основу члана 140. Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник РС" број 91/19), и 
позива за подношење понуда број 8-149 од 24.11.2021. године, подноси: 

ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА 

За јавну набавку број 261 - оквирни споразум - корективног одржавања прикључног 
средства моторног возила ФАП 2026БС/АВ. 
Ознака из речника јавних набавки - 50110000 - Услуге поправке и одржавања моторних 
возила. 
Процењена вредност набавке износи 250.000,00 динара без обрачунатог ПДВ. 
Врста поступка јавне набавке - Јавна набавка - оквирни споразум. 
Поступак отварања понуда започет је дана 01.12.2021. године у 09:15 часова у просторији 
116, објекат КН-3, касарна „Генерал Јован Мишковић", ВП 2977 Београд. 
Отварање понуда реализује потпуковник Богдан Каличанин. 
Констатује се да отварању понуда нису присуствовали представници добављача. 
Благовремено, тј. до 09:00 часова дана 01.12.2021. године, пристигла је понуда следећег 
понуђача, и то : 

Број под којим је 
понуда заведена Назив понуђача Датум 

пријема Сат 

10-533 „ЕКЕКООКА2УОЈ" д.о.о. Нови Београд 01.12.2021. 07:30 
Неблаговремених понуда није било. 
У ВП 2977 Београд до 09:00 часова дана 01.12.2021. године није пристигао нити један захтев 
за заштиту права понуђача. 
Назив или шифра понуђача, број под којим је понуда заведена, цене из понуде, вредност 
понуде и евентуални други подаци о понуди: 

Број под којим је понуда заведена у ВП 2977 Београд 10-533 од 01.12.2021. године 

Назив или шифра понуђача „ЕКЕКСОКА2УОЈ" д.о.о. Нови 
Београд 

Број понуде понуђача 3011/2181 од 30.11.2021. године 
Понуђена цена 
(вредност понуде са обрачунатим ПДВ) 262.800,00 динара 

Рок важења понуде 30 дана 
Гарантни рок 12 месеци 
Рок реализације услуге 15 (петнаест) дана 
Рок плаћања 30 дана 

Приспела понуда добављача „ЕКЕКСОКА2уОД" д.о.о. Нови Београд је пристигла 
благовремено, исправна је и прихватљива. 

Поступак отварања завршен је у 09:40 чафва дар«Гр1.12.2021. године. 

Записник водио пп Богдан Каличанин 
Датум и место: 
01.12.2021. године 
Београд 
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