РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА
02 Број 404-85/19-27
06.02.2020. године
Београд
На основу члана 34. Закона о избору народних посланика („Сл. гласник РС“, бр.35/00, 57/03 - одлука УС, 72/03
- др. закон, 18/05 - др. закон, 101/05 - др.закон, 28/11- одлука УС и 36/11), члана 108. Закона о јавним
набавкама и Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке РИК ЈН бр. 4/19, Републичка изборна
комисија, на седници одржаној 06.02.2020. године, донела је

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ДОБАРА), РИК ЈН бр. 4/19

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ следећим понуђачима:
За Партију 1: Понуђачу MASTER TEAM DOO, Земунска 22, Нови Београд, број понуде 10/20 од 29.01.2020.
године, код наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-17од 29.01.2020. године.
За Партију 2: Понуђачу KANDELABER DOO BEOGRAD, Матице Српске 47/10, Београд, број понуде 00201/20 од 29.01.2020., код наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-19 од 29.01.2020. године.
2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана
њеног доношења.
Образложење
Наручилац је дана 02.12.2019. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 02 број 404-85/19 за
набавку добaра – Набавка УВ лампи и флашица спреја за обележавање прста бирача за спровођење избора
за народне посланике, РИК ЈН бр. 4/19.
Наручилац је позив за подношење понуда и конкурсну документацију за предметну набавку објавио на
Порталу јавних набавки и интернет страници Републичке изборне комисије.
До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца приспело је 6 (шест) понуда за Партију 1 и 5 (пет)
понуда за Партију 2.
Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 02 број 404-85/1921 од 29.01.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и изради Извештаја о
стручној оцени понуда 02 број 404-85/19-26 од 31.01.2020. године, у коме је констатовала следеће:
1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке број РИК ЈН бр. 4/19 су добра – Набавка УВ лампи и флашица спреја за
обележавање прста бирача за спровођење избора за народне посланике.
Предмет јавне набавке обликован је у две партије и то:
Број и назив партије
Партија 1
Партија 2

Назив и ознака из општег речника
31520000 – Лампе и друга
светлећа тела

УВ лампе
Флашица за обележавање прста бирача
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22600000 - Мастило

2. Процењена вредност јавне набавке:
Процењена вредност јавне набавке укупно je 58.300.000,00 динара без ПДВ-а, а по партијама:
Партија 1 - процењена вредност 25.000.000,00 динара без ПДВ-а.
Партија 2 - процењена вредност 33.300.000,00 динара без ПДВ-а.
3.

Дана 27.12.2019. године, наручилац је објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки и
интернет страници Републичке изборне комисије.

4. Укупан број поднетих понуда и основни подаци о понуђачима:
Благовремено, до 10,00 часова, до дана 29.01.2020. године, пристиглe су понуде следећих понуђача и то:
Број под којим је
понуда заведена

Понуђач
(назив, улица , број и место)

02 бр. 404-85/19-14
Понуда бр. 1

VIVEX GROUP DOO BEOGRAD,
Константина
Јовановића
41,
Београд-Земун
NETCOM
SYSTEM
DOO
BEOGRAD,
Булевар
Арсенија
Чарнојевића 128/3
Група понуђача коју чине:
MOBY Line doo Beograd-Novi
Beograd, Омладинских бригада
174/31, носилац посла,
ALBATECH
DOO,
БеоградЗвездара, Војислава Илића 85,
члан групе

02 бр. 404-85/19-15
Понуда бр. 2

02 бр. 404-85/19-16
Понуда бр. 3

датум пријема

час пријема

Партија

29.01.2020. год.

8,44

1

29.01.2020. год

9,20

1и2

29.01.2020. год

9,30

1и2

02 бр. 404-85/19-17
Понуда бр. 4

MASTER TEAM DOO, Земунска 22,
Нови Београд

29.01.2020. год

9,37

1и2

02 бр. 404-85/19-18
Понуда бр. 5

KANDELABER DOO BEOGRAD,
Матице Српске 47/10, Београд

29.01.2020. год

9,49

1

02 бр. 404-85/19-19
Понуда бр. 6

KANDELABER DOO BEOGRAD,
Матице Српске 47/10, Београд

29.01.2020. год

9,49

2

02 бр. 404-85/19-20
Понуда бр. 7

Група понуђача коју чине:
SMARTCAP
DOO
BEOGRAD,
Булевар Арсенија Чарнојевића 70,
носилац посла,
ONEL SISTEM D.O.O., Булевар
Арсенија Чарнојевића 112, члан
групе,
RECIT DOO BEOGRAD, Шпанских
Бораца 24б, члан групе.

29.01.2020. год

9,50

1и2

Констатује се да није било неблаговремених понуда.
Основни подаци о понуђачома (назив понуђача, односно шифра понуђача):
Назив понуђача, односно шифра понуђача:
1) Понуђач: VIVEX GROUP DOO BEOGRAD, Константина Јовановића 41, Београд-Земун, матични
број 17090178, ПИБ 100828591.
2) Понуђач: NETCOM SYSTEM DOO BEOGRAD, Булевар Арсенија Чарнојевића 128/3, матични број
20471247, ПИБ 105827003.
3) Понуђач: Носилац посла: MOBY Line doo Beograd-Novi Beograd, матични број 20998806, ПИБ
108434304, и
ALBATECH DOO, Београд-Звездара, Војислава Илића 85, члан групе.
4) Понуђач: MASTER TEAM DOO, Земунска 22, Нови Београд, матични број 07793880, ПИБ 100093505.
5) Понуђач: KANDELABER DOO BEOGRAD, Матице Српске 47/10, Београд, матични број 17324403,
ПИБ 100220186.
2 од 8

6) Понуђач: KANDELABER DOO BEOGRAD, Матице Српске 47/10, Београд, матични број 17324403,
ПИБ 100220186.
7) Понуђач: Група понуђача коју чине:
SMARTCAP DOO BEOGRAD, Булевар Арсенија Чарнојевића 70, матични број 17372785, ПИБ
100147587, носилац посла,
ONEL SISTEM D.O.O., Булевар Арсенија Чарнојевића 112, члан групе,
RECIT DOO BEOGRAD, Шпанских Бораца 24б, члан групе.
Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 29.01.2020. године, у просторијама
Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 13,03 часова, о чему је
састављен Записник 02 број 404-85/19-21.
5. Анализа понуда
Након разматрања и стручне оцене понуда, Комисија за јавну набавку утврдила је следеће:
5.1. ПАРТИЈА 1 - УВ ЛАМПЕ
Након прегледа и стручне оцене понуда, Комисија је утврдила следеће:
5.1.1. – да је понуда понуђача VIVEX GROUP DOO BEOGRAD, Константина Јовановића 41, БеоградЗемун, број понуде 2600/20 од 24.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-14
од 29.01.2020. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним
набавкама.
Прегледом понуде коју је доставио понуђач VIVEX GROUP DOO BEOGRAD, Константина Јовановића 41,
Београд-Земун, утврђено је да је понуда у целини припремљена у складу са техничком спецификацијом,
захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних услова
из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени Конкурсном документацијом.
5.1.2. – да је понуда понуђача NETCOM SYSTEM DOO BEOGRAD, Булевар Арсенија Чарнојевића 128/3,
број понуде ПОН-24-01-20 од 24.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-15
од 29.01.2020. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним
набавкама.
Прегледом понуде коју је доставио понуђач NETCOM SYSTEM DOO BEOGRAD, Булевар Арсенија
Чарнојевића 128/3, утврђено је да је понуда у целини припремљена у складу са техничком
спецификацијом, захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и
додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени Конкурсном
документацијом.
5.1.3. – да је понуда групе понуђача коју чине MOBY Line doo Beograd-Novi Beograd, Омладинских
бригада 174/31, носилац посла и ALBATECH DOO, Београд-Звездара, Војислава Илића 85, члан групе,
број понуде 2901/20 од 29.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-16 од
29.01.2020. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним
набавкама.
Током стручне оцене понуде Групе понуђача коју чине MOBY Line doo Beograd-Novi Beograd,
Омладинских бригада 174/31, носилац посла и ALBATECH DOO, Београд-Звездара, Војислава Илића
85, члан групе Комисија је вршила проверу тачности рачунских операција у Обрасцу понуде са
структуром цене и утврдила да је исти начинио рачунску грешку приликом множења јединичне цене са и
без ПДВ-а са траженом количином УВ лампи. У обрасцу понуде са структуром цене понуђена цена по
јединици мере без ПДВ-а износи 650,40 динара, односно 780,48 динара са ПДВ-ом.
Имајући у виду наведено, Комисија је дана 30.01.2020. позвала Понуђача да достави сагласност за
исправљање рачунске грешке у Обрасцу понуде са структуром цене (Захтев Наручиоца број 02 бр. 40485/19-23).
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Понуђач је дана 31.01.2020., доставио сагласност на исправку рачунске грешке (заведено код Наручиоца
под бројем 02 бр. 404-85/19-25).
Понуђена укупна цена за Партију 1 након исправљене рачунске грешке износи 13.008.000,00 динара без
ПДВ-а, односно 15.609.600,00 динара са ПДВ-ом.
Након пријема наведене сагласности, прегледом понуде коју је доставила група понуђача коју MOBY Line
doo Beograd-Novi Beograd, Омладинских бригада 174/31, носилац посла и ALBATECH DOO, БеоградЗвездара, Војислава Илића 85, члан групе, утврђено је да је понуда у целини припремљена у складу са
техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност
обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени
Конкурсном документацијом.
5.1.4. – да је понуда понуђача MASTER TEAM DOO, Земунска 22, Нови Београд, број понуде 10/20 од
29.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-17 од 29.01.2020. године,
прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Током стручне оцене понуда, Комисија је утврдила да је понуђач у својој понуди за Партију 1, понуда број
10/20 од 29.01.2020. године, код Наручиоца заведена под 02 бр. 404-85/19-17 од 29.01.2020., понудио
доста нижу цену за добара - УВ лампе, у односу на цене истих добара у понудама других понуђача, што је
Наручилац такође утврдио и истраживањем тржишта, и што је код Наручиоца изазивало сумњу у
могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, из ког разлога, а сходно члану 92.
Став 3. Закона о јавним набавкама, је Комисија упутила понуђачу захтев за писменим образложењем
понуђене цене, као и писмену потврду да ће понуђена добара –УВ лампе, уколико му у поступку јавне
набавке буде додељен уговор, испоручити по наведеној цени из своје понуде број 10/20 од 29.01.2020.
године (Захтев 02 бр. 404-85/19-22).
Понуђач MASTER TEAM DOO, Земунска 22, Нови Београд је дана 31.01.2020. године је Комисији доставио
документ - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЦЕНА ПО ЗАХТЕВУ НАРУЧИОЦА и документ ПОТВРДА, којом изјављује да
ће укупну количину понуђених УВ лампи испоручити по ценама наведеним у својој понуди, под понуђеним
условима и роковима и без икаквих додатних захтева за накнадом (Заведено код Наручиоца под бројем 02
бр. 404-85/19-24).
Након пријема наведеног Одговора, Комисија је извршила стручну оцену понуде понуђача MASTER TEAM
DOO, Земунска 22, Нови Београд и утврдила да је понуда у целини припремљена у складу са техничком
спецификацијом, захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и
додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени Конкурсном
документацијом.
5.1.5. – да је понуда понуђача KANDELABER DOO BEOGRAD, Матице Српске 47/10, Београд, број понуде
001-01/20 од 29.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-18 од 29.01.2020.
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Прегледом понуде коју је доставио понуђач KANDELABER DOO BEOGRAD, Матице Српске 47/10,
Београд, утврђено је да је понуда у целини припремљена у складу са техничком спецификацијом,
захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних услова
из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени Конкурсном документацијом.
5.1.6. – да је понуда групе понуђача коју чине SMARTCAP DOO BEOGRAD, Булевар Арсенија
Чарнојевића 70, носилац посла, ONEL SISTEM D.O.O., Булевар Арсенија Чарнојевића 112, члан групе и
RECIT DOO BEOGRAD, Шпанских Бораца 24б, члан групе, број понуде 003/2020 од 27.01.2020. године,
код наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-20 од 29.01.2020. године, прихватљива у складу са
одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Прегледом понуде коју је доставила група понуђача коју SMARTCAP DOO BEOGRAD, Булевар Арсенија
Чарнојевића 70, носилац посла, ONEL SISTEM D.O.O., Булевар Арсенија Чарнојевића 112, члан групе и
RECIT DOO BEOGRAD, Шпанских Бораца 24б, члан групе, утврђено је да је понуда у целини
припремљена у складу са техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и да садржи све доказе који
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се односе на испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који
су предвиђени Конкурсном документацијом.

5.2. ПАРТИЈА 2 - Флашица за обележавање прста бирача
Након прегледа и стручне оцене понуда, Комисија је утврдила следеће:

5.2.1. – да је понуда понуђача NETCOM SYSTEM DOO BEOGRAD, Булевар Арсенија Чарнојевића 128/3,
број понуде ПОН-24-01-20 од 24.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-15
од 29.01.2020. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним
набавкама.
Прегледом понуде коју је доставио понуђач NETCOM SYSTEM DOO BEOGRAD, Булевар Арсенија
Чарнојевића 128/3, утврђено је да је понуда у целини припремљена у складу са техничком
спецификацијом, захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и
додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени Конкурсном
документацијом.
5.2.2. – да је понуда Групе понуђача коју чине MOBY Line doo Beograd-Novi Beograd, Омладинских
бригада 174/31, носилац посла и ALBATECH DOO, Београд-Звездара, Војислава Илића 85, члан
групе, број понуде 2901/20 од 29.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-16
од 29.01.2020. године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним
набавкама.
Током стручне оцене понуде Групе понуђача коју чине MOBY Line doo Beograd-Novi Beograd,
Омладинских бригада 174/31, носилац посла и ALBATECH DOO, Београд-Звездара, Војислава Илића
85, члан групе Комисија је вршила проверу тачности рачунских операција у Обрасцу лонуде са
структуром цене и утврдила да је исти начинио рачунску грешку приликом множења јединичне цене са и
без ПДВ-а са траженом количином УВ лампи. У обрасцу понуде са структуром цене понуђена цена по
јединици мере без ПДВ-а износи 927,00 динара, односно 1.112,40 динара са ПДВ-ом.
Имајући у виду наведено, Комисија је дана 30.01.2020. позвала Понуђача да достави сагласност за
исправљање рачунске грешке у Обрасцу понуде са структуром цене (Захтев Наручиоца број 02 бр. 40485/19-23).
Понуђач је дана 31.01.2020., доставио сагласност на исправку рачунске грешке (заведено код Наручиоца
под бројем 02 бр. 404-85/19-25).
Понуђена укупна цена за Партију 2 након исправљене рачунске грешке износи 18.540.000,00 динара без
ПДВ-а, односно 22.248.000,00 динара са ПДВ-ом.
Након пријема наведене сагласности, прегледом понуде коју је доставила група понуђача коју MOBY Line
doo Beograd-Novi Beograd, Омладинских бригада 174/31, носилац посла и ALBATECH DOO, БеоградЗвездара, Војислава Илића 85, члан групе, утврђено је да је понуда у целини припремљена у складу са
техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност
обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени
Конкурсном документацијом.
5.2.3. – да је понуда понуђача MASTER TEAM DOO, Земунска 22, Нови Београд, број понуде 10/20 од
29.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-17 од 29.01.2020. године,
прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Прегледом понуде коју је доставио понуђач MASTER TEAM DOO, Земунска 22, Нови Београд, утврђено је
да је понуда у целини припремљена у складу са техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и да
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садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о
јавним набавкама који су предвиђени Конкурсном документацијом.
5.2.4. – да је понуда понуђача KANDELABER DOO BEOGRAD, Матице Српске 47/10, Београд, број понуде
002-01/20 од 29.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-19 од 29.01.2020.
године, прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Прегледом понуде коју је доставио понуђач KANDELABER DOO BEOGRAD, Матице Српске 47/10,
Београд, утврђено је да је понуда у целини припремљена у складу са техничком спецификацијом,
захтевима наручиоца и да садржи све доказе који се односе на испуњеност обавезних и додатних услова
из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су предвиђени Конкурсном документацијом.
5.2.5. – да је понуда групе понуђача коју чине SMARTCAP DOO BEOGRAD, Булевар Арсенија
Чарнојевића 70, носилац посла, ONEL SISTEM D.O.O., Булевар Арсенија Чарнојевића 112, члан групе и
RECIT DOO BEOGRAD, Шпанских Бораца 24б, члан групе, број понуде 003/2020 од 27.01.2020. године,
код наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-20 од 29.01.2020. године, прихватљива у складу са
одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама.
Прегледом понуде коју је доставила група понуђача коју SMARTCAP DOO BEOGRAD, Булевар Арсенија
Чарнојевића 70, носилац посла, ONEL SISTEM D.O.O., Булевар Арсенија Чарнојевића 112, члан групе и
RECIT DOO BEOGRAD, Шпанских Бораца 24б, члан групе, утврђено је да је понуда у целини
припремљена у складу са техничком спецификацијом, захтевима наручиоца и да садржи све доказе који
се односе на испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама који
су предвиђени Конкурсном документацијом.
5. Критеријум за оцењивање понуда
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара, односно дужи рок важења понуде.
Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума најнижа понуђена цена.
РАНГИРАЊЕ ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 1:

Ранг
листа

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

Начин на који
понуђач наступа
и број понуде

Укупна цена у
динарима
без ПДВ-а

1

02 бр. 404-85/1917 Понуда бр. 4

MASTER
TEAM
DOO,
Земунска 22, Нови Београд

Самостално бр.
понуде
10/20
од 29.01.2020.

7.900.000,00

Заједничка
понуда бр. понуде
2901/20
од 29.01.2020.

13.008.000,00

Самостално бр.
понуде
2600/20
од 24.01.2020.

14.523.000,00

Заједничка
понуда бр. понуде
003/2020
од 27.01.2020.

15.420.000,00

2

02 бр. 404-85/1916 Понуда бр. 3

3

02 бр. 404-85/1914 Понуда бр. 1

4

02 бр. 404-85/1919 Понуда бр. 7

Група понуђача коју чине:
MOBY Line doo BeogradNovi Beograd, Омладинских
бригада 174/31, носилац
посла,
ALBATECH DOO, БеоградЗвездара, Војислава Илића
85, члан групе
VIVEX
GROUP
DOO
BEOGRAD,
Константина
Јовановића 41, БеоградЗемун
Група понуђача коју чине:
SMARTCAP
DOO
BEOGRAD,
Булевар
Арсенија Чарнојевића 70,
носилац посла,
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ONEL
SISTEM
D.O.O.,
Булевар
Арсенија
Чарнојевића 112, члан групе,
RECIT
DOO
BEOGRAD,
Шпанских Бораца 24б, члан
групе.

5

02 бр. 404-85/1918 Понуда бр. 5

KANDELABER
DOO
BEOGRAD, Матице Српске
47/10, Београд

Самостално бр.
понуде
001-01/20
од 29.01.2020.

15.800.000,00

6

02 бр. 404-85/1915 Понуда бр. 2

NETCOM
SYSTEM
DOO
BEOGRAD,
Булевар
Арсенија Чарнојевића 128/3

Самостално бр.
понуде
ПОН-24-01-20
од 24.01.2020.

20.160.000,00

РАНГИРАЊЕ ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА ЗА ПАРТИЈУ 2:

Ранг
листа

1

2

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

02 бр. 404-85/19-19
Понуда бр. 6

KANDELABER DOO BEOGRAD,
Матице Српске 47/10, Београд

02 бр. 404-85/19-16
Понуда бр. 3

Група понуђача коју чине:
MOBY Line doo Beograd-Novi
Beograd, Омладинских бригада
174/31, носилац посла,
ALBATECH
DOO,
БеоградЗвездара, Војислава Илића 85,
члан групе
Група понуђача коју чине:
SMARTCAP DOO BEOGRAD,
Булевар Арсенија Чарнојевића
70, носилац посла,
ONEL SISTEM D.O.O., Булевар
Арсенија Чарнојевића 112, члан
групе,
RECIT
DOO
BEOGRAD,
Шпанских Бораца 24б, члан
групе.

Начин на који
понуђач
наступа и број
понуде
Самостално бр.
понуде
002-01/20
од 29.01.2020.

Укупна цена у
динарима
без ПДВ-а

17.800.000,00

Заједничка
понуда бр.
понуде
2901/20
од 29.01.2020.

18.540.000,00

Заједничка
понуда бр.
понуде
003/2020
од 27.01.2020.

20.560.000,00

3

02 бр. 404-85/19-19
Понуда бр. 7

4

02 бр. 404-85/19-17
Понуда бр. 4

MASTER TEAM DOO, Земунска
22, Нови Београд

Самостално бр.
понуде
11/20
од 29.01.2020.

22.300.000,00

5

02 бр. 404-85/19-15
Понуда бр. 2

NETCOM
SYSTEM
DOO
BEOGRAD, Булевар Арсенија
Чарнојевића 128/3

Самостално бр.
понуде
ПОН-24-01-20
од 24.01.2020.

25.980.000,00
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8. Назив, односно име понуђача чије је понуда најповољнија
За Партију 1:
Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда понуђача MASTER TEAM
DOO, Земунска 22, Нови Београд, број понуде 10/20 од 29.01.2020. године, код наручиоца заведена под
бројем 02 бр. 404-85/19-17 од 29.01.2020. године, понуђенe укупне цене у износу од 7.900.000,00 динара
без ПДВ-а, односно 9.480.000,00 динара са ПДВ-ом.
Комисија је предложила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке добара – Набавка УВ лампи и
флашица спреја за обележавање прста бирача за спровођење избора за народне посланике, за
Партију 1 – УВ ЛАМПЕ додели Понуђачу MASTER TEAM DOO, Земунска 22, Нови Београд.

За Партију 2:
Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда понуђача KANDELABER
DOO BEOGRAD, Матице Српске 47/10, Београд, број понуде 002-01/20 од 29.01.2020. године, код
наручиоца заведена под бројем 02 бр. 404-85/19-19 од 29.01.2020. године, понуђенe укупне цене у износу
од 17.800.000,00 динара без ПДВ-а, односно 18.960.000,00 динара са ПДВ-ом.
Комисија је предложила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке добара – Набавка УВ лампи и
флашица спреја за обележавање прста бирача за спровођење избора за народне посланике, за
Партију 2 – Флашица за обележавање прста бирача, додели Понуђачу KANDELABER DOO BEOGRAD,
Матице Српске 47/10, Београд.

Одговорно лице наручиоца је прихватило предлог Комисије за јавну набавку о избору најповољније
понуде и на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за
заштиту права у року од 10 дана од дана објаве исте
на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу,
а копија се истовремено доставља Републичкој комисији
за заштиту права у поступцима јавних набавки.

ПРЕДСЕДНИК
__________________________
Владимир Димитријевић
Доставити

Одељењу за буџетске и финансијскорачуноводствене послове

Одсеку за јавне набавке

Писарници РИК-а
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