
               

                                                                      

АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 ПОДГОРИЦА 

Број: 682-11/2019 

            Датум: 12. децембар 2019.г.                             Булевар Ивана Црнојевића бр. 10 

                                                                                                      81000 Подгорица 

 

 

На основу члана 7 Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 68/2015), Директиве 

о набавкама у ДКП РС бр.716/ГС од 20.05.2013. године и Упутства о спровођењу набавки у 

ДКП РС бр. 716-2/гс од 03.07.2013. године, Амбасада Републике Србије у Подгорици 

доноси: 
  

О Д Л У К У 

о додели уговора за набавку добара,  

темпест рачунара за потребе дипломатско-конзуларних представништава Републике 

Србије у иностранству 

 

 

УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ ПОНУЂАЧУ Koving, Пиперска бб, Подгорица, Црна Гора, 

који је доставио понуду број: 19-010-000470 од 06.12.2019. године, заведену у Амбасади  

под бројем 682-4/2019 од 09.12.2019. год. 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Наручилац је дана 03.12.2019. године, донео Одлуку о покретању поступка доделе уговора 

број 682/2019 за набавку добара – темпест рачунара за потребе дипломатско-конзуларних 

представништава Републике Србије у иностранству. 
 Позив за подношење понуда и Конкурсна документација објављени су на интернет страни 

Амбасаде РС у Подгорици дана 3. децембра 2019. године. 

 Након спроведеног поступка отварања понуда, сачињавања Записника о отварању понуда 

број: 682-6/2019 од 09.12..2019. године, Комисија за спровођење поступка доделе предметног 

уговора је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број: 

682-7/2019 од 9.12.2019. године. 

 У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 

1. Предмет и процењена вредност набавке:  

 

Предмет поступка доделе уговора је набавка добара – темпест рачунара за потребе 

дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије у иностранству. 

 



Процењена вредност набавке је 12.400.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

105.490,616 евра по средњем курсу НБС на дан доношења Одлуке о покретању 

поступка доделе уговора. 

 

2. Подаци из плана набавки 

 

Планом набавки Министарства спољних послова за ДКП за 2019. годину, планирана је 

набавка наведене опреме. Финансијска средства за предметну набавку обезбеђена су 

Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину, Раздео 17.1 – Дипломатско-конзуларна 

представништва, функција 113, економска класификација 512 – машине и опрема, извор 01 

(буџет). 

 

3. Одступања од плана набавки 

 

Није било одступања од плана набавки. 

 

4. Основни подаци о понуђачима и понудама: 

 

У предметном поступку доделе уговора учествовала су два понуђача. Поступак отварања 

понуда водио се дана 09.12.2019. године са почетком у 11:30 часова у просторијама 

амбасаде Републике Србије у Подгорици, Ивана Црнојевића 10.  

Благовремено, односно до 09. децембра 2019. године до 11:00 часова примљене су  је 2 

(словима: две) понуда, и то:  

 

Р.бр. Број под којим 

је понуда 

заведена 

Назив и седиште 

понуђача 

Датум 

пријема 

Час 

пријема 

 

1. 

 

682-4/2019 

Koving 

Пиперска бб 

Подгорица 

09.12.2019. 10,20 ч. 

 

 

2. 

 

 

682-5/2019 

 

Gesal doo 

Пере Ћетковић 239 

Подгорица 

 

09.12.2019. 

 

 

10,30 ч. 

 

 

 

5. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих 

понуда: Одбијена је понуда Gesal doo, Пере Ћетковић 239, Подгорица јер нису 

приложени докази о испуњености услова који су тражени Конкурсном 

документацијом, а понуђена цена је била 107.100,00 евра без ПДВ. 

 

6. Ранг листа одговарајућих и прихватљивих понуда применом критеријума за 

доделу уговора: 

 

 
 



р. 

бр. 
назив и седиште понуђача понуђена цена 

1. ''Koving'', Пиперска бб, Подгорица 
101.150,00 евра 

без ПДВ 

 

 

7. Назив понуђача коме се додељује уговор: 

 

Комисија у предметном поступку доделе уговора констатује да је најповољнија, понуда 

број: 19-010-000470 од 06.12.2019, понуђача ''Koving'', Пиперска бб, Подгорица, Црна Гора, 

заведена у Амбасади Републике Србије у Подгорици под бројем  682-4/2019 од 09. децембра 

2019, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор. 
 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

 

                                                                                                                             
  

 

 

 


