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На основу члана 70. ст. 1., 2. и 3. 3акона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и 
Херцеговине", број 39/14), вршилац дужности директора Центра доноси 

ОДЛУКУ 


о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијске опреме ЛОТ 2 


Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке из Извјештаја о раду Комисије број 

08/4.5/404-231-2-2/19 од 06.06.2019. године и уговор за јавну набавку канцеларијске опреме 
ЛОТ 2, додјељује се понуђачу "КМС" д.о.о. Бања Лука, понуда број 01б/БК/2019 за понуђену 
цијену од 5.150,00 КМ без ПДВ-а. 
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Изабрани понуђач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана достављања ове Одлуке 
достави оригинале или овјерене копије документације из члана 45. 3акона о јавним 

набавкама. 

111 
Нацрт уговора о набавци канцеларијске опреме ЛОТ 2, доставиће се на потпис изабраном 
понуђачу након истека рока од 15 дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи 

обавијештени о избору најповољније понуде. 

IV 

Поступак јавне набавке, рачунарске опреме, канцеларијске опреме и скенеракоји је 

подијељен на три ЛОТ-а и то: ЛОТ 1 рачуна раска опрема, ЛОТ 2 канцеларијска опрема и ЛОТ 3 
скенер покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева 

за достављање понуда број 08/4.5/404-231/19 од 14.05.2019 године. 
Јавна набавка је спроведена на основу конкурентског захтјева. 

Процијењена вриједност јавне набавке је 43.000,00 КМ без ПДВ-а и то за ЛОТ 2 процијењена 
вриједност је 6.000,00 КМ. 
Обавјештење о јавној набавци објављено је на порталу јавних набавки број 67-7-1-10-3-2/19 од 
17.05.2019. године. 
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Комисија за јавну набавку (у даљем тексту Комисија) формирана рјешењем вршиоца дужности 

директора центра број 08/4.5/404-231-1/19 од 21.05.2019. године која је дана 29.05.2019. 
године приликом отварања понуда утврдила да су благовремено пристигле двије понуде за 

набавку канцеларијске опреме за ЛОТ 2 и то понуђача: J/Biscommerce" д.О.О. Бања Лука, Ј/КМС" 
д.О.О. Бања Лука. 

Комисија за јавне набавке доставила је вршиоцу дужности директора Центра записник о 

прегледу и оцјени понуда број 08/4.5/404-231-2-1/19 од 06.06.2019. године и Извјештај о раду 
Комисије за јавне набавке са препоруком вршиоцу дужности директора Центра о избору 

најповољнијег понуђача број 08/4.5/404-231-2-2/19 од 06.06.2019. године у поступку јавне 
набавке канцеларијске опреме ЛОТ 2. 

у поступку по Извјештају о раду је утврђено да је комисија за набавку благовремено и 

правилно извршила отварање, преглед и оцјену пристиглих понуда о чему је сачинила 

одговарајуће записнике у којима је утврђено сљедеће: 

• 	 да су у предметном поступку примљене двије понуде 

• 	 да су благовремено примљене двије понуде, 

• 	 да није било неблаговремених понуда, 

• 	 да је понуда понуђача Ј/КМС" Д.О.о. Бања Лука квалификована и прихватљива, 

достављени су сви докази прописани ТД на прописан начин, 

• 	 да се понуда понуђача Ј/ Biscommerce" д.О.О. Бања Лука одбацује на основу члана 68. 
став 4. тачка и) Закона о јавним набавкама јер: 

није доставио у прилогу понуде тражену техничку спецификацију од произвођача у 

складу са тачком 2.6. ТД; 
доста вио је тражене документе којима доказује испуњавање услова за техничку и 

професионалну способност понуђача из тачке 3.5. ТД које имају недостатак. 
Увидом у достављене документе (потврде) од стране понуђача утврђено је да 

достављене потврде о успјешној реализацији уговора о набавци канцеларијске 

опреме нису старије од 6 мјесеци од датума издавања оригинала потврде 
рачунајући од дана достављања понуде. Од понуђача је тражено да се изјасни да 

ли се ради о потврдама које су оригинал или фото копијама оригинал потврда 

пошто су исте биле у боји. Понуђач није одговорио на захтјев за појашњење 

понуде од 03.06.2019. године у вези четири копије потврда у боји, па према томе 
исте на основу напријед наведеног не испуњавају услове из тачке 3.5 и 3.7. ТД. 

у поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и 

потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача те преглед и оцјену понуде, у складу са 

критеријима из ТД документације. 

у поступку оцјене проведеног поступка вршилац дужности директора Центра није нашао 

разлоге неправилности нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање 

Извјештаја са препорукама Комисије. 

у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор 

најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским 

актима и ТД документацијом. 

VI 


На основу члана 8. став 2. Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке (Ј/Службени 
гласник Босне и Херцеговине", број 103/14) Комисија је дала препоруку вршиоцу дужности 
директора центра да донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача за набавку рачунарске 

опреме, канцеларијске опреме и скенера, ЛОТ 2 - Набавка канцеларијске опреме понуђачу 



"КМС" Д.О.о. Бања Лука, те да са њим закључи уговор о набавци канцеларијске опреме, а у 

складу са чланом 89. став 3. Закона о јавним набавкама. 

VII 

3адужује се Одјељење за правне, финансијске и опште послове да проведу даљу законску 

процедуру у складу са 3ЈН и Упутством о условима и начину објављивања обавјештења и 

достављања извјештаја у поступцима јавних набавки у информациони систем "Е-набавке" 

("Службени гласник БиХ", број 90/14 и 35/15). 

VI II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 


Против ове Одлуке може се изјавити жалба Центру, у писаној форми непосредно или 


препорученом пошиљком, у три примјерка, у року од пет (5) дана од дана пријема ове Одлуке. 


ДОСТАВЉЕНО: 

1) Понуђачима 2х; 

2) а/а. 


