Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд
Евиденциони број: 404-29/19-4
Датум: 06. 02. 2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Назив наручиоца: РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Адреса наручиоца: ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, 11030 Београд
Интернет страница наручиоца: www.hidmet.gov.rs
Врста наручиоца: Орган државне управе
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак
Врста предмета: добра
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника
набавке, за радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место
извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из
општег речника набавке:
Набавка противградних ракета обликована у четири партије тако да се свака партија може
уговарати засебно.
ОРН: 24613000 – сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и
пирате.
Број партија:
Набавка је обликована у 4 (четири) партије тако да се свака партија може уговарати
засебно:
-

ПАРТИЈА 1: Ракете по начину лансирања са и без динамичког удара, са линијским
начином исејавања реагенса, вертикалног домета од 7.300 до 7.900 m испаљене сa
надморске висине 0 m метара под елавационим углом од 85°, које носе минимум 400
грама реагенса на бази сребро-јодида (АгЈ) активности по граму пиротехничке смеше
минимум 1012 честица на температури испитивања од –10˚ С, количина 2000 ком;

-

ПАРТИЈА 2: Ракете по начину лансирања са и без динамичког удара, са линијским
или касетним начином исејавања реагенса, вертикалног домета до 6.100 m испаљене сa
надморске висине 0 m метара под елавационим углом од 85°, које носе од 400 до 480
грама реагенса на бази сребро-јодида (АгЈ) активности по граму пиротехничке смеше
минимум 1012 честица на температури испитивања од –10˚ С, количина 3000 ком;

-

ПАРТИЈА 3: Ракете по начину лансирања са динамичким ударом, са линијским
начином исејавања реагенса, вертикалног домета од 7.300 до 7.900 m испаљене сa
надморске висине 0 m метара под елавационим углом од 85°, које носе минимум 400
грама реагенса на бази сребро-јодида (АгЈ) активности по граму пиротехничке смеше
минимум 1012 честица на температури испитивања од –10˚ С, количина 1300 ком;

-

ПАРТИЈА 2: Ракете по начину лансирања без динамичког удара, са линијским или
касетним начином исејавања реагенса, вертикалног домета до 6.100 m испаљене сa
надморске висине 0 m метара под елавационим углом од 85°, које носе од 400 до 480
грама реагенса на бази сребро-јодида (АгЈ) активности по граму пиротехничке смеше
минимум 1012 честица на температури испитивања од –10˚ С, количина 1000 ком.
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Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Критеријум за оцењивања понуда је најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је
конкурсна документација доступна:
Конкурсну докуменацију заинтересована лица могу преузети лично код наручиоца, у
Београду, ул. Кнеза Вишеслав бр. 66, 11030 Београд, први спрат, канцеларија број 114, или
се иста може преузети (без накнаде) са интернет странице наручиоца: www.hidmet.gov.rs,
односно са Портала јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају поштом или лично у писарницу Републичког хидрометеоролошког
завода, Београд, ул. Кнеза Вишеслава бр. 66, где ће се доделити датум и час приспећа
понуде. Рок за подношење понуде је 22. 02. 2019. године до 12:00 часова. Благовременом
понудом сматра се понуда пристигла на адресу наручиоца до датума и часа одређеног у
позиву за подношење понуде, без обзира на начин на који је послата. Понуда мора бити
јасна и недвосмислена, читко попуњена или откуцана и оверена печатом и потписом
овлашћеног лица понуђача на датим обрасцима, у затвореној и запечаћеној коверти са
видљивом назнаком: „Понуда за јавну набавку добра у отвореном поступку – Набавка
противградних ракета обликована у четири партије, ЈН бр. 08/19, за ПАРТИЈУ (уписати
број и назив партије) - НЕ ОТВАРАТИ“. На полеђини коверте обавезно навести назив и
адресу понуђача, име контакт особе и контакт телефон.
Место, време и начин отварања понуда:
Отварање понуда ће се обавити јавно дана 22. 02. 2019. године у 12:30 часова, у малој сали
Републичког хидрометеоролошког завода у Београду, у ул. Кнеза Вишеслава бр. 66,
Београд.
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда:
Представници понуђача, који намеравају да присуствују и учествују у отварању понуда, у
обавезни су да поднесу пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда. Остала
заинтересована лица која нису понуђачи могу присуствовати отварању понуда, уз
претходну легитимацију. Комисија за јавну набавку ће унети у записник сва присутна
лица на отварању понуда. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само
овлашћени представници понуђача.
Рок за доношење одлуке: до 25 дана од дана отварања понуда
Лице за контакт:
Email: nabavka@hidmet.gov.rs
Лице за контакт: Јована Јевтовић
за Комисију за јавну набавку
__________________________
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