ВОЈНА ПОШТА 2084
број 3150 - 7
15.04.2021. године
БЕОГРАД

Чувати до 2027. године
Функција 30 редни број 51
Обрађивач: кп Д.Ристановић
Датум: 14.04.2021. године

На основу члана 125. став 4, под 1) Правилника о материјалном пословању у
Министарству одбране и Војсци Србије (СВЛ 29/14), члана 27. Закона о јавним
набавкама (СГ РС бр. 91/2019) и извештаја о стручној оцени понуда број 3150 - 6 од
15.04.2021. године, доносим:
ОДЛУКУ:
1. Издати наруџбеницу добављачу „Autokomerc“ д.о.о., улица Облаковска бб, Београд,
Београд у вредности од 23.766,00 динара без ПДВ-а, односно 28.519,20 динара са ПДВом. Рок извођења радова је 3 (три) радна дана рачунајући од почетка реализације
услуге.
2. Исплату рачуна извршити по конту економске класификације 4252, извор
финансирања 01-буџет, на терет Војне поште 2084 Београд (шифра финансијског
плана 235).
3. Транспорт средства од КОРИСНИКА до ДОБАВЉАЧА извршиће КОРИСНИК и
након реализације оправке од ДОБАВЉАЧА до КОРИСНИКА извршиће КОРИСНИК
а добављачу умањити понуду за вредност транспорта средства у износу од 1.666,00
динара без ПДВ-а односно 1.999,20 динара са ПДВ-ом.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ:
1. Предмет набавке је услуга – довођење у исправно стање м/в марке Volkswagen Golf
Trendline 1.6 TDI (ЦПВ 50111000 – Услуге поправки и одржавања возног парка).
2. Процењена вредност јавне набавке је око 30.000,00 динара без ПДВ-а, односно
36.000,00 са ПДВ-ом.
3. Позив за достављање понуда број 3150-3 од 07.04.2021. године је дана 07.04.2021.
године достављен електронском поштом следећим добављачима ван ВС:
-

„Autokomerc“ д.о.о., улица Облаковска бб, Београд,
email: marina.petyo@autokomerc.rs;
„Porsche Beograd Sever“ д.о.о., улица Зрењанински пут 11а, Београд,
email: office@porsche-sever.rs;

Страна 1 од 2

5. Понуде у траженом року, до 11.00 часова дана 13.04.2021. године доставио је 1 (један)
понуђач и то:
5.1. „ Autokomerc“ д.о.о., улица Облаковска бб, Београд, понуда са бројем 4/21 од
12.04.2021. године (наш број 3150-4 од 13.04.2021. године).
Укупна вредност понуде је 25.432,00 динара без ПДВ-а, односно 30.518,40 динара
са ПДВ-ом. Рок извођења радова је 3 (три) радна дана рачунајући од почетка
реализације услуге. Гаранција је 12 (дванаест) месеци.
Понуда је прихватљива.
Након стручне оцене достављене понуде од наведеног предузећа у дефинисаном року,
може закључено је да је прихватљиву понуду за услугу довођења у исправно стање м/в
марке Volkswagen Golf Trendline 1.6 TDI доставило предузеће „Autokomerc“ д.о.о. улица
Облаковска бб, Београд. Транспорт средства од КОРИСНИКА до капацитета
ДОБАВЉАЧА и од капацитета ДОБАВЉАЧА до КОРИСНИКА извршиће КОРИСНИК а
предузећу „Autokomerc“ д.о.о. умањити вредност понуде за 1.666,00 динара без ПДВ-а
односно 1.999,20 динара са ПДВ-ом.


ДР

Имајући у виду напред наведено, доносим одлуку као у диспозитиву.

ЗАМЕНИК КОМАНДАНТА
потпуковник
Саша Мишић, маст. инж.

Израђено у 1 (једном) примерку,
умножено у 1 (једном) примерку и достављено:
електронском поштом:
 „Autokomerc“ д.о.о., улица Облаковска бб, Београд, Београд, katarina.maksimovic@autokomerc.rs,
актом:
 РЦ МО и
 а/а.
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