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   РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА 

КОМИСИЈА 
        02 Број 404-84/19-13 
        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. 3/19, Републичка изборна 

комисија, на седници одржаној 06.02.2020. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ДОБАРА), РИК ЈН бр. 3/19 

 

1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу TAFF LINE d.o.o., Београд, Милана Грола 7/15, број понуде 1/20 од 

27.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 02 број 404-84/19-4 од 27.01.2020. године. 

 

2. Ову одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од  три дана од 

дана њеног доношења. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 02.12.2019. године, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке 02 број 404-84/19  за 
набавку добaра – Набавка гласачких кутија, РИК  ЈН бр. 3/19.  
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 приспелe су две понуде. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда 02 број 404-84/19-

6 од 28.01.2020. године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и изради Извештаја о 

стручној оцени понуда 02 број  404-84/19-12 од 05.02.2020. године, у коме је констатовала следеће: 

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

Предмет јавне набавке број РИК ЈН бр. 3/19 су добра – Набавка гласачких кутија. 
Ознака из општег речника јавних набaвки: 446717000 - кутије   

   

2. Процењена вредност јавне набавке укупно: 
 Процењена вредност јавне набавке износи  15.000.000,00 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 28.01.2020. године, пристиглe су понуде следећих понуђача, и 
то: 

 

Број под којим је 

понуда заведена 

П о н у ђ а ч 

(назив, улица , број и место)

 

датум пријема час пријема 

02 бр. 404-84/19-4 
Понуда бр. 1 

TAFF LINE d.o.o., Београд, Милана 
Грола 7/15 

28.01.2020. год. 9,53 



 

2 од 3 

02 бр. 404-84/19-5 
Понуда бр. 2 

DIGITAL PRINT STUDIO M DOO, 
Ендија Ворхола 9, Београд 

28.01.2020. год. 9,58 

 
    Констатује се да није било неблаговремених понуда.  
 

Назив понуђача, односно шифра понуђача: 

 Понуђач: TAFF LINE d.o.o., Београд, матични број 06044336, ПИБ 101717551. 
 Понуђач: DIGITAL PRINT STUDIO M DOO, матични број 20713470, ПИБ 106954863. 
 
Отварање благовремено приспелих понуда обављено је јавно, дана 28.01.2020. године, у просторијама 

Народне скупштине Републике Србије, Краља Милана 14, са почетком у 13,03 часова, о чему је 

састављен Записник 02 број 404-84/19-6.  

 5. Анализа понуда, одустајање од понуде: 
 
Понуђач DIGITAL PRINT STUDIO M DOO, Ендија Ворхола 9, Београд је дана 05.02.2020. године доставио 

наручиоцу допис заведен под 02 број 404-84/19-9, којим га обавештава да повлачи своју понуду број 

33/20 од 24.01.2020. године, и да одустаје од учешћа у јавној набавци број РИК ЈН бр. 3/19.  Понуђач 

наводи као разлог одустајања тешку хаварију на ЦНЦ-у и тврдњу сервисера да је поправка сложена и да 

се дуже од месец дана чекају делови из иностранства за поправку исте. 

 

        Након разматрања понудe и дописа о повлачењу понуде, Комисија за јавну набавку утврдила је следеће: 

 

- Да је понуђач DIGITAL PRINT STUDIO M DOO, Ендија Ворхола 9, у фази стручне оцене понуда 

одустао од своје понуде број  33/20 од 24.01.2020. године (код наручиоца заведена под бројем 02 

број 404-84/19-5 од 28.01.2020. године), за РИК ЈН бр. 3/19 – набавка гласачких кутија и из тог разлога 

понуда неће бити узета у даље разматрање, нити ће бити предмет оцењивања. 

 

5.1. – да је понуда понуђача TAFF LINE d.o.o., Београд, Милана Грола 7/15,  број понуде 1/20 од 

27.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 02 број 404-84/19-4 од 28.01.2020. године,  

прихватљива у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. Закона о јавним набавкама. 

 

Током стручне оцене понуда, Комисија је утврдила следеће: 

Као доказ о испуњености додатног услова – Пословни капацитет, Понуђач TAFF LINE d.o.o. доставио је 

попуњен Образац Списак референтних наручилаца и Образац Потврде референтних наручилаца. У 

Обрасцу - Списак референтних наручилаца наведени су референтни наручиоци којима је понуђач у 

протеклој (2018.) години испоручио добра израђена од плексигласа, клирита, пластике или других сличних 

материјала, као и вредност испоручених добара за сваког референтног наручиоца. У Обрасцу - Потврде 

референтних наручилаца, поред вредности испоручених добара, наведен је број и датум рачуна – 

отпремнице, у ком обрасцу је сваки од наведених наручилаца потписом потврдио наведено у обрасцу.  

Комисија je такође утврдила да понуђач TAFF LINE d.o.o. у прилогу Обрасца Потврде референтних 

наручилаца није доставио копије рачуна - отпремница, како је тражено Конкурсном документацијом. 

 
Комисија је, из горе наведених разлога, у фази стручне оцене понуда, сходно члану 93. став 1. Закона о 

јавним набавкама, дана 30.01.2020. године, упутила понуђачу  TAFF LINE d.o.o., Београд, Милана Грола 

7/15, Захтев за додатним објашњењем понуде, број  02 број 404-84/19-7, од 30.01.2020. године.  

Комисија је, сходно члану 93. Став 1. Закона о јавним набавкама, захтевом тражила од понуђача да 

документује наведено у обрасцу и достави скениране рачуне-отпремнице наведене у потврдама 

референтних наручилаца, како би била у могућности да изврши стручну оцену понуда. 

Комисија је одредила примерен рок за одговор понуђача, и то најкасније до 30.01.2020. године до 14,00 

часова. 

Понуђач TAFF LINE d.o.o., Београд, Милана Грола 7/15, је у наведеном року доставио наручиоцу „Одговор 

на Захтев“ (02 број 404-84/19-8 од 30.01.2020. године). Понуђач је доставио тражену документацију, 

рачуне-отпремнице наведене у потврдама референтних наручилаца и то: 

- Рачун-отпремница број 309 od 27.02.2018. и 322 од 11.06.2018. године, за референтног 

наручиоца MPG Plus d.o.o., и  
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- Рачун-отпремница број 653 од 24.12.2018. године за референтног наручиоца PHARMASWISS 

DOO. 

Наручилац је дана 05.02.2020. године упутио Захтев број 2 за појашњењем понуде (Захтев заведен код 

наручиоца под 02 бр. 404-84/19-10) понуђачу TAFF LINE d.o.o., Београд, којим захтевом је тражено 

појашњење изјаве о гарантном року за гласачке кутије. Понуђач је у одређеном примереном року 

одговорио, односно појаснио понуђени гарантни рок, како је Наручилац захтевао (Одговор 02 бр. 404-

84/19-11 од 05.02.2020.). 

 

Након пријема Одговора на Захтев бр. 1 и Одговора на Захтев бр. 2, Комисија је извршила стручну оцену 

понуде понуђача TAFF LINE d.o.o., Београд, Милана Грола 7/15 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. 

 

 6. Критеријум за оцењивање понуда 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 

      7. Преглед прихватљивих понуда: 
 

Ранг 

листа Број под којим је 

понуда заведена 
Назив и седиште понуђача 

Начин на који 

понуђач наступа и 

број понуде 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

1. 
02 бр. 404-84/19-4 

Понуда бр. 1 
TAFF LINE d.o.o., Београд, Милана 
Грола 7/15 

Самостално 

бр. понуде 1/20 

од 27.01.2020.год. 

11.712.000,00 

 
 

 8. Назив, односно име понуђача чије је понуда најповољнија 

Комисија је, након стручне оцене понуда, утврдила да је најповољнија понуда понуђача TAFF LINE d.o.o., 

Београд, Милана Грола 7/15, број понуде 1/20 од 27.01.2020. године, код наручиоца заведена под бројем 

02 број 404-84/19-4 од 27.01.2020. године, понуђенe укупне цене у износу од 11.712.000,00 динара без 

ПДВ-а, односно 14.054.400,00  динара са ПДВ-ом. 

 

Комисија је предложила наручиоцу да уговор у поступку јавне набавке добара – Набавка гласачких 

кутија, додели Понуђачу TAFF LINE d.o.o., Београд, Милана Грола 7/15. 

 

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 

Д о с т а в и т и  

 Одељењу за буџетске и финанс.-рачуновод. послове 

 Одсеку за јавне набавке 

 Писарници РИК-а    


