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Број: 08/4.5/404- 520 - 3 - 3 /19 
Датум : 20.11.2019. године 

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 

Прихвата се препорука Комисије за јавне н~бавке из Извјештаја о раду Комисије број 

08/4.5/404-520-3-2/19 од 20.11.2019. године и оквирни споразум за јавну набавку тонера ЛОТ 
2, додјељује се понуђачу "АЛФ-ом" д . о . о. Бања Лука за понуђену цијену од 5.702,06 км без 
ПДВ-а као најбоље оцјењену понуду. 

11 
Поступак јавне набавке канцеларијског материјала тонера који је подјељен на два лота и то : 

ЛОТ 1 - набавка канцеларијског материјала и ЛОТ 2 - набавка тонера, покренут је Одлуком о 

покретању поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда број 

08/4.5/404-520/19 од 18.10.2019. године . 

Обавјештење о јавној набавци објављено је на Порталу јавних набавки брОј 67-7-1-15-3-4/ 19 
дана 22.10.2019. године. 

111 
Комисија за јавну набавку (у даљем тексту Комисија) формирана рјешењем вршиоца дужности 

директора Центра број 08/4.5/ 404-520-1/ 19 од 29.10.2019. године је дана 06.11.2019. године 
приликом отварања понуда утврдила да су благовремено пристигле четири понуде за набавку 

тонера ЛОТ 2 и то : "ДЕФТЕР" д . О .О. Сарајево, " ВЕЛЕТОН " д. О . О . Лакташи , "АЛФ-ОМ " д. О.О. Бања 

Лука и "КМЦ" д. О . О. Бања Лука. 

Понуђач "ДЕФТЕР" д.О.О. Сарајево испунио је усл ове за квалификацију и доставио потребне 

доказе . Цијена исказана у понуди за набавку тонера ЛОТ 2 која је сачињена на основу 

спецификације дате у тендерској документацији износи 7.428,30 км без ПДВ-а . Понуђач је у 

понуди изјавио и у прилогу доставио потврду да његова понуда посједује преференцијални 

третман домаћег. Примјеном преференцијалног третмана на укупну цијену исказану у понуди 

у сврху упоређивања понуда умањује се за 5% за уговоре који се додјељују у 2019. години , те 

понуђена цијена при поређењу понуда износи 7.056,88 км без ПДВ-а. 



Понуђач "ВЕЛЕТОН" Д. О.о. Лакташи испунио је услове за квалификацију и доставио потребне 

доказе. Цијена исказана у понуди за набавку тон ера ЛОТ 2 која је сачињена на основу 

спецификације дате у тендерској документацији износи 6.160,00 КМ без ПДВ-а . Понуђач је 

изјавио да његова понуда не ужива преференцијални третман домаћег . 

Понуђач "АЛФ-ом" Д.О.о. Бања Лука испунио је услове за квалификацију и доставио потребне 

доказе. Цијена исказана у понуди за набавку тонера ЛОТ 2 која је сачињена на основу 

спецификације дате у тендерској документацији износи 5.702,06 КМ без ПДВ-а. Понуђач је 

изјавио да његова понуда не ужива преференцијални третман домаћег. 

Понуђач "КМЦ" Д.о.О. Бања Лука испунио је усл ове за квалификацију и доставио потребне 

доказе. Цијена исказана у понуди за набавку тонера ЛОТ 2 која је сачињена на основу 

спецификације дате у тендерској документацији износи 5.786,81 КМ без ПДВ-а. Понуђач је 

изјавио да његова понуда не ужива преференцијални третман домаћег . 

IV 
Након увида и извршен е провјере пристиглих понуда , Комисија је дала препоруку вршиоцу 

дужности директора Центра да донесе одлуку да је најповољнији понуђач за набавку тон ера 

за ЛОТ 2 "АЛФ-ОМ" Д. О.о. Бања Лука поступајућ и у складу са чланом 70. став 1. Закона о јавним 
набавкама. 

О свему наведеном Комисија је сачинила Записник о прегледу и оцјени понуда број 

08/4.5/404-520 - З - 1 / 19 од 20.11.2019. године . 
С обзиром да је најповољнији понуђач одређен у тачки I ове одлуке и тиме су стечени услови 
за склапање оквирног споразума са једним доба ољачем на период од годину дана . 

V 
Задужује се Одјељење за правне, финансијске и опште послове да проведу даљу законску 

процедуру у складу са ЗЈН 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 З5/15) . 

VI 
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 до дана пријема ове Одлуке. 

ДОСТАВЉЕН О: 

1) Понуђачи х4, 

2) а/а. 
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