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На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15)
и Извештаја о стручној оцени понуда, а након спроведеног поступка јавне набавке мале
вредности број 03/2019– услуге – Услуге карго превоза, Наручилац доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу - Предузећу за шпедицију и услуге ''Cargo-Belair'' d.o.o.
Beograd, Рујица 9/2, Београд, понуда број 001 од 12.02.2019. године, са понуђеном укупном
ценом од 1.500,00 динара без ПДВ, тј. 1.620,00 динара са ПДВ и роком важења понуде од 60
дана од дана отварања, с тим да максимална вредност Уговора који се закључује износи
3.333.333,00 без ПДВ, тј. износ од 4.000.000,00 динара са ПДВ.
Образложење
Музеј Николе Тесле, као наручилац је дана 04.02.2019. године донео Одлуку број: 73-2/2019
о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: 03/2019– услуге – Услуге карго
превоза.
Процењена вредност јавне набавке: 3.333.333,00 динара.
Имајући у виду процењену вредност јавне набавке спроводио се поступак јавне набавке
мале вредности.
У складу са чланом 39. став 5. Закона, наручилац је дана 05.02.2019. године објавио Позив за
подношење понуда и Конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и на својој
интернет страници.
Комисија за јавну набавку је дана 14.02.2019. године, са почетком у 11:00 часова, у пуном
саставу, приступила јавном отварању понуда у просторијама Музеја Николе Тесле, Крунска
51, Београд.
Комисија је констатовала да је благовремено, односно до 14.02.2019. године до 10,30 часова
достављена једна понуде и то:
- Понуда понуђача - Предузеће за шпедицију и услуге ''Cargo-Belair'' d.o.o.Beograd,
достављена 13.02.2019. у 14.17 часова.
Отварању понуда је присуствовао овлашћени представник понуђача Димитрије Станковић.
Комисија је приступила отварању понуда и констатовала присутност документације која је
тражена Позивом за достављање понуда и Конкурсном документацијом, о чему је у тачки 9.
Записника сачињена табела присутне документације.
‒ Понуђач - Предузеће за шпедицију и услуге ''Cargo-Belair'' d.o.o. Beograd, ПИБ
100167113, МБ 07421508, поднео је понуду број 001 од 12.02.2019. године и понудио
укупну цену услуге у износу од 1.500,00 динара без ПДВ, тј. 1.620,00 динара са ПДВ и
роком важења понуда од 60 дана од дана отварања.

Сагласно члану 104. Закона овлашћени представник понуђача је преузео примерак
Записника.
Записник о отварању понуда од 14.02.2019. године је саставни део Извештаја о стручној
оцени понуда.
По окончању поступка јавног отварања понуда Комисија је у просторијама Музеја Николе
Тесле, у пуном саставу, приступила прегледу и стручној оцени благовремено поднетих
понуда у погледу испуњености услова и захтева предвиђених у Позиву за подношење
понуда и Конкурсној документацији.
Комисија је извршила рачунску контролу понуда и утврдила да су све понуде рачунски
исправне.
Комисија је приступила стручној оцени понуда и утврдила следеће:
‒ Понуда понуђача Предузеће за шпедицију и услуге ''Cargo-Belair'' d.o.o. Beograd је
ПРИХВАТЉИВА јер испуњава све услове и захтеве предвиђене у Позиву за подношење
понуда и Конкурсној документацији;
Врста критеријума за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Како је пристигла само једна понуда, није било места рангирању понуда.
Након спроведене стручне оцене понуде, Комисија je препоручила да се као прихватљива
изабере понуда број 001 од 12.02.2019. године понуђача - Предузеће за шпедицију и услуге
''Cargo-Belair'' d.o.o. Beograd, Рујица 9/2, Београд, са понуђеном укупном ценом од 1.500,00
динара без ПДВ, тј. 1.620,00 динара са ПДВ и роком важења понуде од 60 дана од дана
отварања.
Наручилац је прихватио предлог Комисије за јавну набавку дат у Извештају о стручној оцени
понуда и донео Одлуку као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против ове Одлуке може се поднети Захтев за заштиту права Републичкој комисији који се предаје Наручиоцу, у
року од 5 дана од дана објављивљња Одлуке о додели Уговора на Порталу јавних набавки.

