ВОЈНА ПОШТА
Бр. 2977
број 11 -43
14.04.2021. године
БЕОГРАД

Ч У В А Т И Д О КРАЈА 2026. год
Функција 30, тачка 51
Датум: 14.04.2021. године
Обрађивач: пп Богдан Калаичанин

У складу са чланом 125. Правилника о материјалном пословању у МО и ВС (СВЛ 29/14, 9/17 и
34/18, у даљем тексту Правилник), а на основу члана 140. Закона о јавним набавкама (СГ РС
91/19, у даљем тексту Закон) и позива за подношење понуда број 8-49 од 06.04.2021. године,
подносим:

ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
За набавку број 83 - Набавка услуге корективног одржавања спортски справа робне марке
„ТЕСНЖ>ОУМ".
Ознака из општег речника набавки: 1.0187 - 37400000 - Услуга поправке спортске опреме, из
плана јавих набавки за 2021. годину на које се закон не примењује.
Процењена вредност набавке износи 140.000,00 динара без обрачунатог ПДВ.
Врста поступка набавке - Набавка услуге у складу са чланом 125. Правилника, а на коју се не
примењују одредбе Закона по члану 27. став 1.
Поступак отварања понуда започет је дана 14.04.2021. године у 10:15 часова у просторији 116,
објекат КН-3, касарна „Генерал Јован Мишковић", ВП 2977 Београд.
Преглед пристиглих понуда реализује пп Богдан Каличанин.
Констатује се да прегледу понуда нису присуствовали представници понуђача.
Благовремено, тј. до 10:00 часова дана 14.04.2021. године, путем поште, пристигла је понуде
следећег добављача:
Датум
Број под којим је
Сат
Назив понуђача
пријема
понуда заведена
„РКО\\*ЕЕЕМЕ88" д.о.о., Београд 14.04.2021. 09:55
10-149
Неблаговремених понуда није било.
У ВП 2977 Београд до 10:00 часова дана 14.04.2021. 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
Назив или шифра понуђача
Број понуде понуђача
Понуђена цена (вредност понуде са обрачунатим
ПДВ)
Рок важења понуде
Гарантни рок
Рок реализације услуге
Рок плаћања

10-149 од 14.04.2021. године
„РКО*Л*ЕЕЕКЕ38" д.о.о., Београд
049-04-21 од 13.04.2021. године
139.828,13 динара
45 дана
12 месеца
30 дана од дана пријема наруџбенице
30 дана

Приспела понуда понуђача „РКО\УЕЕЕМЕ88" д.о.о^Београд је исправна и прихватљива.
Поступак прегледа понуда завршен

^часовадана 14.04.2021. године.

Записник водио пп Богдан Каличада
Датум и место:
14.04.2021. године
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