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Архивски број: 700-00-JN-356/2017Датум:

2 6 -12- 2017

Класификациони знак: 5 0 6
На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" број 124/12, 14/15 и
68/15) Акционарско друштво „Електромрежа Србије" Београд доноси:
ОДЛУкУ
о додели уговора
1. У отвореном поступку јавне набавке услуга - број 284 17 Набавка услуге временске
прогнозе, Уговор се додељује групи понуfјача METEOS MED1A DOO
BEOGRAD/ЗАХУМСКА 40, БЕОГРАД / МБ: 20525452/ ПИБ: 106060777 u SEWA,
ЗАХУМСКА 15, БЕОГРАД, МБ 17411187 / ПИБ 100148678, у укупном износу од
1.798.500,00 динара без ПДВ-а, односно 2.158.200,00 динара са ПДВ-ом, а сагласно
Извештају о стручној оцени понуда бр. 700-00-JN-356/2017-008 од 22.12.2017. године.
2. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, у
року од 3 (три) дана од дана доношења.
Образложење
У складу са Планом јавних набавки Акционарског друштва „Електромрежа Србије"
Београд за 2017. годину, Акционарско друштво „Електромрежа Србије" Београд, као
Наручилац донело је Одлуку о покретању поступка јавне набавке, број 700-00-JN356/2017-002 од 16.10.2017 године у поступку јавне набавке мале вредности, број 284
17.
Предмет јавне набавке су услуге - Набавка услуге временске прогнозе, ОРН: 71351600
Услуге временске прогнозе, процењене вредности 1.800.000,00 динара без ПДВ-а.
За наведену јавну набавку наручилац је објавио позив за подношење понуда дана
10.11.2017. године на Порталу јавних набавки и интернет страници www.ems.rs.
На основу објављеног позива за подношење понуда, благовремено је примљена 1
(једна) понуда , и то следеТiег понуi7ача:
1.
Заједничка понуда
METEOS MED1A DOO BEOGRAD/ЗАХУМСКА 40, БЕОГРАД / МБ: 20525452/ ПИБ:
106060777 u SEWA, ЗАХУМСКА 15, БЕОГРАД, МБ 17411187 / ПИБ 100148678
Број понуде: 745/17 од 21 . 1 1 .201 7.године
Вредност понуде: 1.798.500,00 динара
У поступку јавног отварања понуда Комисија је констатовала да није било поднетих
неблаговремених понуда.
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној
оцени понуда и сачинила извештај о истом.
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У извештају о стручној оцени понуда бр. 700-00-JN-356/2017-008 од 22.12.2017. године,
Комисија за јавну набавку је констатовала да је прихватљиву понуду поднела група
понуТјача: METEOS MED1A DOO BEOGRAD/ЗАХУМСКА 40, БЕОГРАД / МБ: 20525452/
ПИБ: 106060777 u SEWA, ЗАХУМСКА 15, БЕОГРАД, МБ 1 741 1 1 87 / ПИБ 100148678, која
је применом критеријума „Најнижа понуђена цена", рангирана на следеfiи начин:
Назив/име понуТјача

1)

Заједничка понуда
METEOS
MED1A
DOO
40,
BEOGRAD/ЗАХУМСКА
БЕОГFАд / МБ: 20525452/
ПИБ: 106060777 и
SEWA,
ЗАХУМСКА
15,
БЕОГРАД, МБ 17411187 /
ПИБ 100148678

Понуђена цена
(без ПДВ-а)

ПонуFјена цена
(са ПДВ-ом)

1 .798.500,00 динара

2. 1 58.200,00 динара

Комисија за јавну набавку, полазеfiи од тога да је група понуfјача METEOS MED1A DOO,
БЕОГРАД u SEWA, БЕОГРАД, у предметном поступку јавне набавке доставио
прихватљиву понуду, а која је након рангирања понуда оцењена као
најповољнија,предложила је да се уговор о јавној набавци услуга- Услуге временске
прогнозе, број ЈН 284 17, додели наведеном понуђачу, у укупном износу од 1.798.500,00
динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 2.158.200,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом,
доношењем Одлуке о додели уговора, а имајуби у виду да је понуfјена цена
прихватљива и тржишна.
Изабрани понуFјач извршава набавку самостално.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку да се за
предметну набавку уговор додели групи понуfјача METEOS MED1A DOO, БЕОГРАД и
SEWA, БЕОГРАД.
Из напред наведеног, а у складу са чланом 108. став 1. ЗЈН одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.
Одлука о додели уговора се објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници
www.ems.rs, y складу са чланом 108. став 5. ЗЈН.
Поука о правном средству: Против ове Одлуке, у складу са чланом 149. став 6. ЗЈН,
наручиоцу се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана
објављивања ове Одлуке на Порталу јавних набавки, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

