Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Број: 404-58/14-10
Датум: 23.05.2014.
БЕОГРАД

QF-H-003

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС бр.124/2012) и извештаја
Комисије за стручну оцену понуда бр.404-58/14-9 од 23.05.2014. године за јавну набавку
добра бр.11/14 – 800 радиосонди М10 за MODEM GPS уређај за радиосондажу – Систем
SR10, наручилац Републички хидрометеоролошки завод доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ
Набавка добра 800 радиосонди М10 за MODEM GPS уређај за радиосондажу – Систем
SR10 , понуђачу ASE Advanced Solutions Enterprise d.o.o, 11000 Београд, Стевана
Бракуса бр.4, чија је понуда бр.404-58/14-7 од 22.05.2014. године оцењена као
прихватљива за наручиоца.
Образложење
Одлуком о покретању јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда број 404-58/14-3 од 13.05.2014. године покренута је јавна набавка
добра, бр.11/14 - 800 радиосонди М10 за MODEM GPS уређај за радиосондажу – Систем
SR10.
Обавештење о покретању поступка је објављено на Порталу јавних набавки дана
13.05.2014.године и интернет страници наручиоца www.hidmet.gov.rs и позив за
подношење понуде упућен истог дана електронском поштом овлашћеном ексклузивном
дистрибутеру предметног добра на територији Републике Србије.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспела је једна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је извршила
стручну оцену понуде, спровела поступак преговарања и сачинила извештај број 40458/14-9 од 22.05.2014. године. Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
1. Подаци о јавној набавци:
Наручилац: Републички хидрометеоролошки завод, ул. Кнеза Вишеслава бр.66., Београд
Редни број набавке:11/14
Евиденциони број: 404-58/14-10
Датум: 23.05.2014.год.
Врста поступка: поступак јавне набавке је преговарачки поступак без објављивања
позива за подношење понуда , сходно чл. 36 став1. тачка 2). Закона о јавним набавкама
(Службени гласник РС бр. 124/2012), а на основу добијеног позитивног мишљења Управе
за јавне набавке бр.404-02-1354/14 од 11.04.2014. године .
Предмет: 800 радиосонди М10 за MODEM GPS уређај за радиосондажу – Систем SR10;
Процењена вредност јавне набавке: 21.254.400,00 динара(без ПДВ-а), односно
25.505.280,00 (са ПДВ-ом) ;
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Набавка се врши на основу Плана набавки за 2014. годину, редни бр.44, страна 10, из
раздела 36, функција 410, економска класификација 512, извор финансирања 01;
Рок за подношење понуда: 22.05.2014. године до 12,00 часова.
Разлози који оправдавају примену овог конкретног поступка су технички, повезани са
заштитом искључивих права, када набавку може извршити само одређени ауторизовани
понуђач, а чија реализација је од значаја и интереса за Републику Србију. Искључиво
право дистрибуције предметног добра - радиосонди М10 које су непходне за рад уређаја
за радиосондажу Систем SR10 произвођача MODEM из Француске који поседује
наручилац, има само овлашћени, ексклузивни дистрибутер, који једино може да реализује
предмет набавке.
2. У року за достављање понуда благовремено је пристигла понуда понуђача:
Р.бр.

Назив понуђача

Заводни број
наручиоца

Датум пријема

Сат

1.

ASE Advanced Solutions
Enterprise d.o.o, 11000
Београд, Стевана Бракуса бр.4

404-58/14-7

22.05.2014.

11,20

Неблаговремених понуда није било.
Након окончане процедуре отварања и детаљног разматрања Комисија је утврдила да
понуда садржи све доказе обевезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана
75 и 76 Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012) и да испуњава
захтеве техничке спецификације предмета набавке у складу са конкурсном
документацијом.
Назив или шифра понуђача, цена из понуде и евентуални други подаци:
Цена
Заводни
радиосонде
Назив
број
по ком
Р.бр понуђача
(наручиоца) (без ПДВа)

1.

ASE
Advanced
Solutions
Enterprise
d.o.o,
11000
Београд,
Стевана
Бракуса
бр.4

404-58/14-7

27.107,20
динара

Укупна
цена за
тражену
количину од
800 ком
радиосонди

Рок
испоруке

Рок и
начин
плаћања

21.685.760,00
динара без
Максимално
ПДВ-а,
120 дана од 21 дан по
односно
закључења испоруци
26.022.912,00
уговора
динара са
ПДВ-ом

Гарантни Важност
период
понуде

12 месеци
од дана
испоруке

Елементи уговора о којима је преговарано су: укупна понуђена цена, начин и рок
испоруке, начин и рок плаћања, количина предметног добра и начин и износ
финансијског обезбеђења.
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60 дана

Поступак преговарања је обављен непосредно након отварања понуде у више корака све
док нису утврђени коначни елементи преговарања:
-

Дефинисање рокова испоруке и начина плаћања
Дефинисање појединачне и укупне цене за тражену количину предметног добра
Дефинисање врсте и износа средстава обезбеђења
Дефинисање количина предметног добра

Након спроведеног поступка преговарања сачињен је Записник о преговарању број 40458/14-9.
Табела о постигнутој погодби према елементима које је одредио наручилац:
Назив/име понуђача

ASE Advanced
Solutions Enterprise
d.o.o, 11000 Београд,
Стевана Бракуса бр.4

Елемент уговора пре спроведеног
преговарања
Рок испоруке пре преговарања: 120
дана од дана закључења уговора
Рок и начин плаћања пре
преговарања: 21 дан од дана
испоруке
Понуђена цена пре преговарања:
21.685.760,00 динара без ПДВ-а,
односно 26.022.912,00 динара са
ПДВ-ом, односно по једној
радиосонди: 27.107,20 динара без
ПДВ-а
Средства обезбеђења пре
преговарања: нису понуђена
Количина предметног добра пре
преговорања: 800 комада радиосонди
М10

Елемент уговора после спроведеног
преговарања
Рок испоруке након преговарања: 90
дана од дана закључења уговора
Рок и начин плаћања након преговарања:
21 дан од дана испоруке
Понуђена цена након преговарања:
21.252.000,00 динара без ПДВ-а, односно
25.502.400,00 динара са ПДВ-ом,
односно по једној радиосонди: 26.565,00
динара без ПДВ-а.
Средства обезбеђења након преговарања:
Банкарска гаранција за добро извршења
посла у висини од 3% бруто уговореног
износа и банкарска гаранција за
отклањање грешака у гарантном року у
висини од 1% бруто уговореног износа
Количина предметног добра након
преговорања: 800 комада радиосонди
М10

На основу изнетог, а у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС
бр.124/2012) Наручилац Републички хидрометоролошки завод је донео одлуку као у
диспозитиву.
Правна поука:
Против ове одлуке може се
поднети Захтев за заштиту
права у року од 10 дана од
дана објављивања на Порталу,
а подноси се Наручиоцу

ДИРЕКТОР
________________________
Владан Коцић, дипл.инж.
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