Република Србија
РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД
Број: 404-29/19-14
Датум: 25. 02. 2019.
БЕОГРАД

QF-H-009

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) и извештаја Комисије за стручну оцену понуда бр. 404-18/18-12 од 02. 03. 2018.
године за јавну набавку у отвореном поступку добра бр. 08/19 – противградних ракета,
обликована у две партије тако да се свака партија може уговарати засебно, наручилац
Републички хидрометеоролошки завод доноси:

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
•

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. понуђачу ПОЛИЕСТЕР ГРУПА д.о.о. Прибој, Прибојске чете 44,
чија је понуда бр.404-29/19-6 од 20. 02. 2019. године у износу од 30.830,00 динара
нето по комаду, односно у укупном износу од 61.640.000,00 динара нето оцењена
као прихватљива за наручиоца.

•

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, понуђачу TРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА а.д, Крушевац,
Паруновачка 17в, чија је понуда бр. 404-29/19-10 од 22. 02. 2019. године у износу
од 26.080,00 динара нето по комаду, односно у укупном износу од 78.240.000,00
динара нето оцењена као прихватљива за наручиоца.

•

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
комада, понуђачу TРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА ад, Крушевац, Паруновачка 17в,
чија је понуда бр. 404-29/19-11 од 22. 02. 2019. године у износу од 30.750,00 динара
нето по комаду, односно у укупном износу од 39.975.000,00 динара нето оцењена
као прихватљива за наручиоца.
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•

ПАРТИЈА 4: 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
комада понуђачу ПОЛИЕСТЕР ГРУПА д.о.о. Прибој, Прибојске чете 44, чија је
понуда бр.404-29/19-8 од 20. 02. 2019. године у износу од 27.080,00. динара нето по
комаду, односно у укупном износу од 27.080.000,00 динара нето оцењена као
прихватљива за наручиоца.
Образложење

Одлуком о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 404-29/19-1 од 06.02.2019.
године покренута је јавна набавка добра, бр. 08/19 – противградних ракета, обликована у
четири партије тако да се свака партија може уговарати засебно.
Претходно обавештење објављено је дана 31. 12. 2018. године и јавни позива за
подношење понуда објављен је дана 07. 02. 2019. године, на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца www.hidmet.gov.rs и то:
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је укупно 6 (шест)
понуде: за Партију 1. две понуде и Партију 2. две понуде, за Партије 3. и 4. по једна
понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је извршила
стручну оцену понуда и сачинила извештај бр. 404-29/19-13 од 25. 02. 2019. године.
Комисија за јавну набавку је констатовала следеће:
Наручилац: Републички хидрометеоролошки завод, ул. Кнеза Вишеслава бр.66.,
Београд.
Редни број набавке: 08/19
Евиденциони број: 404-29/19-13
Датум: 25. 02. 2019. године
Врста поступка: поступак јавне набавке: отворени поступак јавне набавке, на основу
чл. 32. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15);
ОРН: 24613000 – сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и пирате
Укупна процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а): 208.425.000,00 динара, односно
250.110.000,00 динара са ПДВ-ом;
Набавка се врши из раздела 37, функција 420, економска класификација 426, извор
финансирања 01 и предвиђена је Планом јавних набавки за 2019. годину под редним бр.
25 на страни 4 плана.
Рок за подношење понуда: 22. 02. 2019. године до 12:00 часова.
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ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА ПОНУДА
Одлуком о покретању поступка јавне набавке у отвореном поступку бр. 404-29/19-1 од 06.
02. 2019. године, покренута је јавна набавка добра бр. 08/19 – противградних ракета,
обликована у четири партије тако да се свака партија може уговарати засебно.
Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума најнижа понуђена цена.
У року за достављање понуда до 22. 02. 2019. до 12:00 часова, благовремено су пристигле
понуде следећих понуђача:
Ред.б
рој
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Датум пријема

Час
пријема

404-29/19-6
Партија 1

20. 02. 2019.

08:50

404-29/19-7
Партија 2

20. 02. 2019.

08:50

404-29/19-8
Партија 4

20. 02. 2019.

08:50

404-29/19-9
Партија 1

22. 02. 2019.

11:25

404-29/19-10
Партија 2

22. 02. 2019.

11:25

404-29/19-11
Партија 3

22. 02. 2019.

11:25

Понуђач

Број понуде

ПОЛИЕСТЕР ГРУПА д.о.о.
Прибој
Ул. Прибојске чете 44 Прибој
ПОЛИЕСТЕР ГРУПА д.о.о.
Прибој
Ул. Прибојске чете 44 Прибој
ПОЛИЕСТЕР ГРУПА д.о.о.
Прибој
Ул. Прибојске чете 44 Прибој
TRAYAL KORPORACIJA AD
Крушевац
Паруновачка 17в
TRAYAL KORPORACIJA AD
Крушевац
Паруновачка 17в
TRAYAL KORPORACIJA AD
Крушевац
Паруновачка 17в

Неблаговремених понуда није било
-

Р.бр
.

1.
2.

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;

Назив понуђача
ПОЛИЕСТЕР ГРУПА
д.о.о. Прибој
TRAYAL KORPORACIJA AD
Крушевац

Понуђена цена
по комаду и
укупно
(дин. без ПДВа)
Ком: 30.820,00
61.640.000,00

30 дана

15 дана

90 дана

60 месеци

Ком:31.000,00
62.000.000,00

30 дана

15 дана

90 дана

60 месеци
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Рок
испору
ке
дана

Рок
Рок
плаћања
Гарантни
важења
од дана
рок
понуде
издавањ
месеци
дана
а рачуна

Након окончане процедуре отварања, понуде су узете у поступак стручне оцене, односно
детаљног разматрања и провере испуњености услова за учешће у поступку избора
најповољније понуде за доделу уговора о јавној набавци.
Комисија је утврдила:
- да су понуде благовремене;
- да је понуђач Полиестер Група д.о.о. из Прибоја доставио доказе о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку у складу са чл. 77. и 78. Закона о јавним
набавкама, (Сл. гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015): Решење АПР-а да је
уписан у Регистар понуђача бр. БПН 345/2015 од 03. 02. 2015. године и важећу
дозволу надлежног органа за стављање у промет предметног добра - Потврду
МУП-а 06/1 бр. 210-333/058 од 13. 02. 2008. године, попуњене, потписане и оверене
образце предвиђене конкурсном документацијом: понуду, модел уговора, образац
структуре цена, образац трошкова припреме понуде и изјаву о независној понуди и
поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН, оригинал Изјавe Banca Intesa br. 17/19-NB
од 12. 02. 2019. године за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла,
као и техничко упутство са карактеристикама предмета набавке Партије 1.
- да је Trayal Korporacija AD из Крушевца доставио доказе о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку у складу са чл. 77. и 78. Закона о јавним набавкама,
(Сл. гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) Изјаву и Решење АПР-а да је
уписан у Регистар понуђача бр. БПН 162/2017 од 26. 01. 2017. године, важећу
дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке Решење МУП-а 02/14 бр.210-1630/2005 од 28. 12. 2005. године, попуњене,
потписане и оверене образце предвиђене конкурсном документацијом: понуду,
модел уговора, образац структуре цена, образац трошкова припреме понуде и
изјаву о независној понуди и поштовању обавеза из чл.75. ст. 2 ЗЈН, оригинал
Писма о намери Српске банке а.д. за издавање банкарске гаранције за добро
извршење посла, као и техничке карактеристике за предмет набавке Партије 1.
- да понуђена добра оба понуђача одговарају техничкој спецификацији предмета
набавке, односно да су понуде одговарајуће;
- да су понуђене цене (нето-бруто) у оквиру процењене вредности јавне набавке;
- да је понуђена цена Trayal Korporacija AD Крушевац повољнија за наручиоца.
Сходно изложеном, препорука Комисије је да се у отвореном поступку јавне набавке бр.
08/19 – Партија 1. донесе одлука о додели уговора понуђачу Полиестер Група д.о.о. из
Прибоја, ул. Прибојске чете бр. 44, чија понуда не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача па је оцењена је као прихватљива за наручиоца.
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 комада.
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Р.бр.

1.
2.

Назив понуђача
ПОЛИЕСТЕР ГРУПА
д.о.о. Прибој
TRAYAL KORPORACIJA AD
Крушевац

Понуђена цена
по комаду и
укупно
(дин. без ПДВа)
ком.26.120,00
78.360.000,00

Рок
испору
ке
дана

Рок
плаћања
од дана
издавања
рачуна

Рок
важењ
а
понуде
дана

30 дана

15 дана

90 дана

60 месеци

ком.26.080,00
78.240.000,00

30 дана

15 дана

90 дана

60 месеци

Гарантни
рок

Након окончане процедуре отварања, понуде су узете у поступак стручне оцене, односно
детаљног разматрања и провере испуњености услова за учешће у поступку избора
најповољније понуде за доделу уговора о јавној набавци.
Комисија је утврдила:
- да су понуде благовремене;
- да је понуђач Полиестер Група д.о.о. из Прибоја доставио доказе о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку у складу са чл. 77. и 78. Закона о јавним
набавкама, (Сл. гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015): Решење АПР-а да је
уписан у Регистар понуђача бр. БПН 345/2015 од 03. 02. 2015. године и важећу
дозволу надлежног органа за стављање у промет предметног добра - Потврду
МУП-а 02/13 бр.217-2587/05 од 07. 11. 2005. године, попуњене, потписане и
оверене образце предвиђене конкурсном документацијом: понуду, модел уговора,
образац структуре цена, образац трошкова припреме понуде и изјаву о независној
понуди и поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН, оригинал Изјавe Banca Intesa br.
09-18/NB за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, као и
техничко упутство са карактеристикама предмета набавке Партије 2.
- да је Trayal Кorporacija AD из Крушевца доставио доказе о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку у складу са чл. 77. и 78. Закона о јавним набавкама,
(Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Изјаву и Решење АПР-а да је
уписан у Регистар понуђача бр. БПН 162/2017 од 25. 01. 2017. године, важећу
дозволу надлежног органа за стављање у промет предметног добра Решење МУП-а
02/13 број 210-418/2004 од 11. 11. 2004. године, попуњене, потписане и оверене
образце предвиђене конкурсном документацијом: понуду, модел уговора, образац
структуре цена, образац трошкова припреме понуде и изјаву о независној понуди и
поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН, оригинал Писма о намери Српске банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла као и техничке
карактеристике за предмет набавке Партије 2;
- да понуђена добра оба понуђача одговарају техничкој спецификацији предмета
набавке, односно да су понуде одговарајуће;
- да су понуђене цене (нето-бруто) у оквиру процењене вредности јавне набавке;
- да је понуђена цена Трајала корпорације ад, повољнија за наручиоца.
Сходно изложеном, препорука Комисије је да се у отвореном поступку јавне набавке бр.
08/19 – Партија 2. донесе одлука о додели уговора понуђачу ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА
АД из Крушевца, ул.Паруновачка 18в, чија понуда не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача па је оцењена је као прихватљива за наручиоца.
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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;

-

Р.бр.

Назив понуђача

Понуђена
цена по
комаду и
укупно
(дин. без
ПДВ-а)

1.

TRAYAL KORPORACIJA AD
Крушевац

ком.30.750,00
39.975.000,00

Рок
Рок
Рок
плаћања
важења Гарантни
испоруке од дана
понуде
рок
дана
издавања
дана
рачуна
30 дана

15 дана

90 дана

60 месеци

Након окончане процедуре отварања, понуда је узета у поступак стручне оцене, односно
детаљног разматрања и провере испуњености услова за учешће у поступку избора
најповољније понуде за доделу уговора о јавној набавци.
Комисија је утврдила:
- да су понудеа благовремена;
- да је Trayal Кorporacija AD из Крушевца доставио доказе о испуњености обавезних
услова за учешће у поступку у складу са чл. 77. и 78. Закона о јавним набавкама,
(Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Изјаву и Решење АПР-а да је
уписан у Регистар понуђача бр.БПН 162/2017 од 25. 01. 2017. године, важећу
дозволу надлежног органа за стављање у промет предметног добра Решење МУП-а
02/13 број 210-418/2004 од 11. 11. 2004. године, попуњене, потписане и оверене
обрасце предвиђене конкурсном документацијом: понуду, модел уговора, образац
структуре цена, образац трошкова припреме понуде и изјаву о независној понуди и
поштовању обавеза из чл.75 ст. 2 ЗЈН, оригинал Писма о намери Српске банке за
издавање банкарске гаранције за добро извршење посла као и техничке
карактеристике за предмет набавке Партије 3;
- да понуђена добра понуђача одговарају техничкој спецификацији предмета
набавке, односно да је понуда одговарајућа;
- да је понуђена цена (нето-бруто) у оквиру процењене вредности јавне набавке;
- да је понуђена цена Трајала корпорације ад, у оквиру процењене вредности
наручиоца.
Сходно изложеном, препорука Комисије је да се у отвореном поступку јавне набавке бр.
08/19 – Партија 3. донесе одлука о додели уговора понуђачу ТРАЈАЛ КОРПОРАЦИЈА
АД из Крушевца, ул.Паруновачка 18в, чија понуда не ограничава, нити условљава права
наручиоца или обавезе понуђача па је оцењена је као прихватљива за наручиоца.
-

ПАРТИЈА 4: 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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Назив понуђача

1.

ПОЛИЕСТЕР ГРУПА
д.о.о. Прибој

Понуђена цена
по комаду и
укупно
(дин. без ПДВа)
ком.27.080,00
27.080.000,00

Рок
испору
ке
дана

Рок
плаћања
од дана
издавања
рачуна

Рок
важењ
а
понуде
дана

30 дана

15 дана

90 дана

Гарантни
рок
60 месеци

Након окончане процедуре отварања, понуда је узета у поступак стручне оцене, односно
детаљног разматрања и провере испуњености услова за учешће у поступку избора
најповољније понуде за доделу уговора о јавној набавци.
Комисија је утврдила:
- да су понуде благовремена;
- да је понуђач Полиестер Група д.о.о. из Прибоја доставио доказе о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку у складу са чл.77. и 78. Закона о јавним
набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015): Решење АПР-а да је
уписан у Регистар понуђача бр. БПН 345/2015 од 03. 02. 2015. године и важећу
дозволу надлежног органа за стављање у промет предметног добра - Потврду
МУП-а 02/13 бр.217-2587/05 од 07. 11. 2005. године, попуњене, потписане и
оверене образце предвиђене конкурсном документацијом: понуду, модел уговора,
образац структуре цена, образац трошкова припреме понуде и изјаву о независној
понуди и поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2 ЗЈН, оригинал Изјавe Banca Intesa
br.09-18/NB за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, као и
техничко упутство са карактеристикама предмета набавке Партије 4;
-

Да је подуђена цена Полиестер групе доо из Прибоја у оквиру процењене
вредности наручиоца.
Сходно изложеном, препорука Комисије је да се у отвореном поступку јавне
набавке бр. 08/19 – Партија 4. донесе одлука о додели уговора понуђачу
Полиестер Група д.о.о. из Прибоја, ул. Прибојске чете бр.44, чија понуда не
ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача па је оцењена је
као прихватљива за наручиоца.

На основу изнетог, по препоруци Комисије, а у складу са чланом 108. Закона о јавним
набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) 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 у складу са
чл. 156. ЗЈН и конкурсном документацијом

ДИРЕКТОР
________________________
Проф. др Југослав Николић, дипл. мет.
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