ВОЈНА ПОШТА
2977 Б Е О Г Р А Д
Број 8 - д_
18.02.2019. године

Извештај о стручној
оцени понуда, д о с т а в љ а
На основу Одлуке број 9 о покретању поступка јавне набавке - оквирни споразум, позива за
подношење понуда број 4-7 од 12.02.2019. године спроведен је поступак прикупљања понуда
и извршено је јавно отварања понуда, о чему је сачињен Записник о отварању понуда бр. 711 од 18.02.2018. године. У складу са чланом 105. Закона о јавним набавкама („СГ Р С "
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту Закон), подносим следећи,
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1. Предмет јавне набавке - Набавка услуге корективног одржавања са заменом р/д и п/м на
путничком м/в ..бКОРА 8ТЈРЕКВ А т Ш о п 2.0 ТР1", на употреби у ВП 2977 Београд.
2. Јавна набавка услуге финансира се из одобрених средстава Плана набавки добара, услуга
и радова у 2019. годину (р.бр. 1.2.19 - 50110000 - Услуге поправке и одржавања
моторних возила, набавка по оквирном споразуму из претходних година), шифра плана
„834", извор финансирања „01", са конта 42521104 - Механичке поправке и одржавање
опреме за саобраћај.
3. Процењена вредност јавне набавке је 90.000,00 динара без обрачунатог ПДВ.
4. У складу са чланом 62. Закона о ЈН, дана 12.02.2019. године објављен је позив за
подношење понуда на:
• \у^улу.паћауке.тос!.доу.г5
истовремено је (актом број 5-4 од 12.02.2019. године) „ е - т а П о т " упућено обавештење
свим предузећима - добављачима који су потписници оквирног споразума број 4770-62
од 03.08.2017. године, склопљеним са ВП 1102 Београд, за одржавање мотрних возила
робне марке „бКООА" да могу преузети позив за подношење понуда на:
Интернет страници:

\у\у\у.пађауке.тосЈ.еоу.г5

Идентификатор:

1.2.19-834-9/2019

Предмет уговора о ЈН

Услуга

Врста поступка ЈН:

Јавна набавка- оквирни споразум

Оглашавач:

ВА

Датум објаве позива:

12.02.2019. године
НАБАВКА УСЛУГЕ КОРЕКТИВНОГ ОДРЖАВАЊА СА
ЗАМЕНОМ Р/Д И П/М НА ПУТНИЧКОМ М/В „бКОБА
81ЈРЕКВ А М В Г П О ^ 2.0 ТШ"

Назив огласа:

5. Благовремено, у складу са позивом за подношење понуда, до 09:00 часова дана
23.04.2018. године, у ВП 2977 Београд у затвореним ковертама приспела је понуда
следећег добављача:
Број под којим је
Датум
Назив пону ђача
Сат
понуда заведена
пријема
И бр. 6-28
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ" д.о.о Нови Београд
18.02.2019. 07:35

Страна 1 од 2

6. Понуде су отворене у 09:15 часова дана 18.02.2019. године, о чему је састављен Записник
о отварању понуда и исти објављен на интернет страници уууулу.пађауке.тос-.^оу.гз у
огласу: Набавка услуге - Набавка услуге корективног одржавања са заменом р/д и п/м на
путничком м/в „ 8 К О Р А 8ТЈРЕКВ А т ћ т о п 2.0 Т Р Г .
7. Добављач је доставило понуду, према следећем:
Број под којим је понуда заведена
у ВП 2977 Београд
Назив или шифра понуђача
Број понуде понуђача
Понуђена цена (вредност понуде
са обрачунатим ПДВ-ом)
Рок важења понуде
Гарантни рок
Рок реализације услуге
Рок плаћања

6-28 од 18.02.2019. године
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ" д.о.о Нови Београд
1402/1981 од 14.02.2019. године
100.230,00 динара
30 дана
12 месеци
5 дана
30 дана

8. Приликом отварања понуде констатовано је да је приспела понуда добављача:
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ" д.о.о Нови Београд пристигла благовремено да је исправна и
прихватљива.
9. Поступак отварања понуде завршен је у 09:40 часова дана 18.02.2019. године.
10. Након отварања понуда извршена је рачунска провера прихватљивих понуда и утврђено
је да у обрасцима понуде са структуром цена (прилог бр.1) нема недостатака.
11. На основу изнетог, констатује се да је економски најповољнија понуда добављача
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ" д.о.о Нови Београд.
12. У складу са чланом 40. став 9. Закона о ЈН и одредбама оквирног споразума број 4770-62
од 03.08.2017. године, предлажем:
I.

Да се прихвати, као економски наповољнија понуда, понуда добављача
„ЕНЕРГОРАЗВОЈ" д.о.о Нови Београд, Милутина Миланковића бр.1, 11000 Нови
Београд.

II.

Да се у року од 3 (три) дана изда наруџбеница за јавну набавку - оквирни споразум Набавка услуге корективног одржавања са заменом р/д и п/м на путничком м/в
..8КОРА 8ТЈРЕКВ А т ћ М о п 2.0 Т Р Г добављачу „ЕНЕРГОРАЗВОЈ" д.о.о Нови
Београд, Милутина Миланковића бр.1, 11000 Нови Београд у свему према понуди
1402/1981 од 20.04.2018. године и одредбама оквирног споразума 4770-62 од
03.08.2017. године у укупном износу од 100.230,00 динара са обрачунатим ПДВ. Рок
реализације услуге је 5 (пет) дана од дана израде записника о предаји м/в добављачу.
Гарантни рок 12 (дванаест) месеци од датума израде записника о пријему м/в након
реализације услуге. Рок плаћања 30 (тридесет) дана од дана пријема рачуна у
деловодству ВП 2977 Београд.

ДС/40-174

За ВП 2977 Београд
потцуковник
Богдан Каличанин

Достављено:
• Уз предмет ЈН бр.9 (након упознавања НВА),
• а/а.
Објављено на интернет страници:
• ^ууу^у.паћауке.тосј.^оу.га
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