РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
02 Број: 404-60/16-08
15.03.2016. Године

На основу члана 34. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00,
57/03-одлука УС, 72/03-др.закон, 18/04, 85/05-др.закон, 101/05-др.закон, 104/09-др.закон, 28/11одлука УС и 36/11), члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, Бр. 124/2012,
14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда у поступку јавне набавке број РИК ЈН 2/2016,
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 15. марта 2016. године, донела је

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ДОБАРА), РИК ЈН 2/2016

Уговор за јавну набавку добара – Набавка гласачких кутија за опремање бирачких места за
спровођење избора у Републици Србији, додељује се понуђачу „ГАЛЕНИКА - КЛИРИТ“ д.о.о.,
Сењски трг бр.7, 11070 Земун.
Образложење

Наручилац – Републичка изборна комисија ( у даљем тексту: РИК) је дана 08. марта 2016. године,
донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 02 број 404-60/16 за набавку добара – набавка
гласачких кутија за опремање бирачких места за спровођење избора у Републици Србији.
Набавка је покренута у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда,
услед изузетне хитност проузроковане ванредним околностима. Председник Републике Србије,
донео је 04. марта 2016. године Одлуку о расписивању избора за народне посланике за 24. април
2016. године („Службени гласник РС“, 21/16). С обзиром на кратак рок од дана расписивања до
дана одржавања избора, није постојала могућност за поступање у роковима одређеним за
отворени или рестриктивни поступак. Управа за јавне набавке доставила је Републичкој изборној
комисији Мишљење бр. 404-02-751/15 од 07.03.2016. године, да су у конкретном случају испуњени
услови за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда,
сагласно члану 36. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама.
Позив за подношење понуде упућен је фирми „ГАЛЕНИКА - КЛИРИТ“ д.о.о., Сењски трг бр.7,
11070 Земун.
Након спроведеног поступка отварања понуда и поступка преговарања и сачињавања Записника о
отварању понуда 02 Број: 404-60/16-05 од 15.03.2016. године и Записника о преговарању 02 Број:
404-60/16-06,Комисија је приступила изради Извештаја о стручној оцени понуда.
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1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки
Предмет јавне набавке РИК ЈН 2/2016 су добра – набавка гласачких кутија за опремање
бирачких места, за спровођење избора у Републици Србији;
Ознака из општег речника набавке: 44617000 – кутије.
2. Процењена вредност јавне набавке: 3.000.000,00 динара, без ПДВ- а.
3.

Подаци из плана набавки који се односи на предметну набавку:
Средства за јавну набавку предвиђена су Законом о буџету РС за 2016 годину.

4. Критеријум за доделу уговора је ''најнижа понуђена цена''.
5. Благовремено, до 9 часова, до дана 15. марта 2016. године, позвани понуђач је доставио
своју понуду:
Број под којим је
понуда заведена
02 бр. 404-60/16-04
Понуда бр. 1

Понуђач
(назив, улица , број и место)
„ГАЛЕНИКА - КЛИРИТ“ д.о.о., Сењски трг
бр.7, 11070 Земун.

датум
пријема

час пријема

15.03.2016.

8:50

6. Отварање понуда
Отварање благовремено приспеле понуде обављено је јавно, дана 15. марта 2016. године, у
просторијама Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 12h , о чему
је састављен Записник 02 Број: 404-60/16-05.
7. Поступак преговарања
Након поступка отварања понуда, Комисија за јавну набавку спровела је поступак преговарања
дана 15.03.2016. године, са почетком у 12:30 часова, о чему је вођен Записник о преговарању 02
Број: 404-60/16-06. Предмет преговарања је била понуђена цена.
ПРВИ КРУГ ПРЕГОВАРАЊА


Заменик председника Комисије је позвао понуђача „ГАЛЕНИКА-КЛИРИТ“ д.о.о. да се,
у првом кругу преговарања, изјасни да ли може да понуди нижу цену предмета набавке
из понуде број 1/2016-РИК.
Понуђач се изјаснио да остаје у свему према достављеној понуди.

8. Анализа понуда
Понуда понуђача „ГАЛЕНИКА-КЛИРИТ“ д.о.о., Сењски трг бр.7, 11070 Земун
Понуда коју је поднео понуђач „ГАЛЕНИКА-КЛИРИТ“ д.о.о., Сењски трг бр.7, 11070 Земун, у
целини је припремљена у складу са законом одређеним условима и са захтевима наручиоца
садржаним у конкурсној документацији и оцењена је као одговарајућа и прихватљива.
9. Анализа тржишта
Комисија је, имајући у виду претходно испитивање тржишта које је служба РИК-а обавила
приликом израде годишњег плана јавних набавки РИК-а, утврдила да је понуђена цена за
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предметна добра у складу са упоредивим тржишним ценама на релевантном тржишту, узимајући
у обзир предмет јавне набавке, развијеност тржишта, услове из конкурсне документације, као што
су начин плаћања, количине, рок испоруке и гарантни рок за предметна добра.
10. Преглед понуда

Број под којим је
понуда заведена

Назив и седиште понуђача

02 бр. 404-60/16-04
Понуда бр. 1

„ГАЛЕНИКА - КЛИРИТ“
д.о.о., Сењски трг бр.7,
11070 Земун

Начин на
који
понуђач
наступа и
број
понуде
Самостална
понуда
бр. понуде
1/2016-РИК

Јед.
цена
без
ПДВ-а

Укупна
понуђена
цена без ПДВа

5.950,00

2.975.000,00

11 Назив, односно име понуђача чије је понуда најповољнија
Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда број 1/2016-РИК,
коју је поднеo понуђач „ГАЛЕНИКА - КЛИРИТ“ д.о.о., Сењски трг бр.7, 11070 Земун, у висини
од: 2.975.000,00 динара без ПДВ-а, односно у висини од 3.570.000,00 динара са ПДВ-ом.
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку о избору
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора за
предметну набавку као у диспозитиву.

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

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Дејан Ђурђевић
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