РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
РЕПУБЛИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ РАТА, РАТНИХ ЗЛОЧИНА И ТРАЖЕЊЕ
НЕСТАЛИХ ЛИЦА
Трг јасеновачких жртава

4,

Бања Лука , тел . О5 1 /247 - 472, факс

051/ 247-597, E-mail : rcirz@rcirz.vladars.net, www.rcirz.org

Број : 08/4.5/404-567-2-З/20
Датум:

22.02.2021.

На основу члана

године

70. ст. 1., 2., З . Закона о јав ним н абавкама ("Службени гласник Босне и

Хер цеговине ", број З9/14), а у конкурентско м захтјеву за достављање п о нуда за јавну наба вку
канцеларијског материјала и тонера, ЛОТ 2 -тонери, објављеног на Порталу јав н их набавки, број
обавјештења 67-7-1-13 -З-1 /21 од

29.01.2021.

године, вршилац дуж ности директора Центра

до н оси

ОДЛУКУ
о избору најповољније г понуђача

Прихвата се препорука Ко мисије за јавне набавке из Извјештаја о раду Комисије за ја вну набавку
канцеларијског

материјала

и

најповољнијег понуђача за ЛОТ

тонера

са

препоруком

за

доношење

одлуке

о

избору

2 - тонери број 08/4.5/ 404-567-2-2/ 20 од 18.02.202 1. године и
2 - тонери,

окв и рн и споразум за јавну набавку канцеларијског материјала и тон ера, ЛОТ

додјељује се понуђачу "ЕКО ПРИНТ" д .о.о . Бања Лука у висини проције њене вриједности

набавке од

6.500,00

КМ без ПДВ-а за ЛОТ

2- тонери .
11

Понуда понуђача "Е КОПРИНТ" д . о.о. Бања Лука број

10.02.2021. године, а након
2. Правилника о услов и ма и
начи ну кориштења е-аукције ("Службени гл а сник Бих" број 66/ 16) је најповољниј а по
критеријуму " најниже цијене " а у складу са чланом 64. та ч ка 1. став б) Закона о јав ни м
021-02-031

од

проведене е-аукције путем система е-набавке, а на основу члана

набавкама БиХ .

111
Обавезује се изабра ни понуђа ч да посту пи су складу са тачком З.2 . тендерске докуме нтације
број

08/ 4.5/ 404-567/20

и достави документе из члана

45.

став

2

од тачке а) до тачке д) Закона о

јавним набавка ма .

IV
Одлука ступа на снагу даном доноше ња и достав иће се свим понуђачима који су учествовали у
поступку јав н е набавке ка н целаријског матер иј ала и тонер а, ЛОТ

чла ном

71. Закона

о ј а вним набавкама БиХ .

2 -

тонери , а у складу са

Образложење
Поступак јавне набавке канцеларијског материјала и тонера који је подјељен на два лота: ЛОТ
набавка канцеларијског материјала и ЛОТ

-

1

набавка тонера, покренут је Одлуком о

2 -

покретању поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда број

08/4.5/404-567/20 од 02.12.2020. године .
Обавјештење о јавној набавци објављено је на Порталу јавних набавки број 67-7-1-13-3-1/21
дана

29.01.2021 . године.

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

директора Центра број

14:30

08/4.5/404-567-1/20 од 12.02.2021. године је дана 12.02.2021. године у

часова, приликом отварања понуда утврдила да су благовремено пристигле двије понуде

за набавку канцеларијског материјала и тонера, ЛОТ

2- тонери :

" ЕКОПРИНТ" д . о. о. Бања Лука и

"АЛ Ф-ОМ " д. о . о . Бања Лука .
Понуђач " ЕКОПРИНТ" д.о.о. Бања Лука испунио је услове за квалификацију и доста вио потребне
доказе . Цијена исказана у понуди за набавку канцеларијског материјала и тонера , ЛОТ

2-

тонери , која је сачињена на основу спецификације дате у тендерској документацији износила
је

6.441,29

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 доста вио потребне
доказе. Цијена исказана у понуди за набавку канцеларијског материјала и тонера, ЛОТ

2 -

тоне ри, која је са ч ињена на основу спецификације дате у тендерској документацији износила је

6.497,30

КМ без ПДВ-а. Понуђач је изјавио да његова понуда не ужива

преференцијални

третма н домаћег.
Комисија за јавну набавку канцеларијског мате ријала и тонера је након прегледа и оцјене

понуда примљених за ЛОТ

- 2

набавка тонера, констатовала да су испуњени сви услови за

провођење е-аукције путем система е-набавке , а на основу члана

2.

Правилника о условима и

начину кориштења е-аукције .

Е- аукција је заказана за дан
трајањем од

15

18.02.2021.

године за

14.00

часова са предвиђеним минималним

минута .

Почетна ранг листа понућача који су позвани да учествују у е-Аукцији је сљедећа :
Ред .

ПОНУЂАЧИ

Преференцијални

Цијена без ПДВ-а

Бр .

1.

Ранг понуђача

третман

ЕКОПРИНТ Д . О . О .

6.441,29

км

Не

1.

6.497,30

км

Не

2.

БАЊАЛУКА

2.

АЛ Ф-ОМ

Д . О . О.

БАЊАЛУКА

Е-а ук ције је почела

18.02 .2021. године у 14.00 ч асова , а завршена у 14:25 часова. Укупни период
25 минута. Након истека предвиђеног времена , коначна ранг листа

трајања е-аукције био је

понуђача који су учествовали у е-аукцији је сљедећа :
Ред.

ПОНУЂАЧИ

Бр .

1.

Умањење

Цијена без ПДВ-а

ције не
ЕКОПРИНТ
д. о . о .

13,05%

БАЊА

Преференцијални

Ранг понуђача

третман

5.600,90

км

5.694,00

км

Не

1.

Не

2.

ЛУКА

2.

АЛ Ф -ОМ

д. о . о.
ЛУКА

12,36%
БАЊА

............

--~----------

Комисија за јавну набавку канцеларијског материјала и тонера након упоређивања цијена
понуда , а

након проведене е-аукције, у складу са

критеријем одређеним у тендерс кој

документацији утврдила је да је понуда понуђача "ЕКОПРИНТ" д.о.о . Бања Лука у износу од

5.600,90 КМ без ПДВ-а

нај повољнија и дала препорук у да се са истим за кључ и оквирни споразум

за набавку канцеларијског материјала и тонера , ЛОТ
вриједности набавке од

6.500,00 КМ

2 - тонери, у висини процијењене

без ПДВ-а .

Приједлог оквирног споразума ће се доставити на потпис и менованом понуђачу у складу са
чланом

89.

став З) Закона о јавним набавкама БиХ.

Након разматрања приједлога Комисије, утврђено је да су разлози за избор најповољнијег
понуђача оправдани , те је одлучено као у диспозитиву, а у складу са чланом

65.

и чланом

70.

Закона о јавним набакама БиХ.
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 .

ДОСТАВЉЕНО :

1)

Понуђачи х2 ,

2)

а/а .

