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Датум:

Н а основу члана

70.

ст.

1., 2.,

З . Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и

Херцеговине", број З9/14 ), а у конкурентском захтјеву за достављање nонуда за јав ну набавку
рачунарске опреме, ка нцел ариј ске опреме и скенера, ЛОТ

опреме

објављеног на

26.05.2021.

Порталу ја вних набавки,

1- набавка рачунара и рачунарске

број обавјештења

67-7- 1- 21-З -6/2 1 од

године , вршилац дуж ности директора Центра доноси
ОДЛУКУ

о избору најповољнијег понуђача

Пр ихвата се п ре nорука Комисије за ј авне набавке из Извје штаја о раду Комисије за јавну набавку
рачунарске оnреме, кан цела ријске опреме и скенера, ЛОТ

1-

набавка рачунара и рачу на рске

о п реме са препоруком за доноше ње одлуке о избору најповољнијег понуђача број

199-2-3/2 1

од

14.06.2021.

године и уговор о куrюпродаји за ЛОТ

рачунарске опреме додјељује понуђачу

1-

08/4.5/404-

н абавка рачунара и

" EASTCODE" д.о.о . Бања Лука за понуђе ну ције ну од

З2.151,09 КМ без ПДВ-а.

11
Понуда

по нуђача

" EASTCODE" д.о. о. Бања Лука број 15049/2 1 од 14.06.2021. године,

пр и хватљива је за овај У гов ор ни орган по крит ери јуму " најниже цијене ", а у складу са чланом

64.

тачка

1.

став б) Закона о јавним н абавкама БиХ.

111
Обавезује се и за брани понуђач да по ступи у складу са тачком З.2 тендерске документације број

08/4.5/404-199/21

и достави документе из члана

45 . став 1) Зако на

о јавним набавка ма .

IV
Одлука стуnа н а снагу да ном доношења и доставиће се понуђачу који је учествовао у поступку

јав не набавке у скл аду са чл а ном

71. Зако н а о јавним набавкама.

v
Ова одлука објавиће се на веб страници Републ ичкоr центра за истраживање ра та, ратних
злочина и т р аже њ е не стал и х л ица истовремено са упући вањем понуђачима који су учествовали

у nоступ ку јавне набавке, а у складу са чланом

70.

став б) Закона о јавним набавкама.

Vl
За изв рше ње ове одлуке задужује се Одјељењ"! за правне, финансијске и опште послове .

Обр озложење
Поступак јавне н абавке р ачу нарс ке опреме, ка чцел а ријске оnреме и скенера који је подијељен

на два лота : ЛОТ 1- набавка рачун а ра и рачунарске опреме и ЛОТ 2 - набавка ка нцеларијске

опреме

и

скенера,

покренут је Одл уком

о

nокретању nосту пка јавне

набавке

путем

конкурентског захтјева за достављање понуда број 08/ 4. 5/ 404-199/21 од 14.04.2021. године .
Обавјештење о јавној набавци објавље но је на Порталу јавних набавки број

67-7-1-21-3-6/21 од

26.05.2021. године .
Критериј за доДјелу уговора је био " најнижа цијена", а у складу са чланом 64. тачка 1. став б)
Закона о ја вним набавкама Би Х.

Комисија за ј ав ну набавку (у даљем тексту Комис ија) формирана одлуком вршиоца дужности
директора Центра број 08/4.5/404-199-1/21 од 10.06.2021. године је дана 14.06.2021. године
приликом отварања понуда утврдила да је бла говреме но пристигла једна понуда за јавну
набавку рачунарске опреме, канцеларијске опреме и скен е ра, ЛОТ

1 - н абавка рачунара и

рачунарске опреме, понуђача " EASTCODE" д.о.о. Бања Лука.
Понуђач

"EASTCODE" д.о.о. Бања Лука исnу н ио је услове з а квалификацију и доста вио потребне
1- на бавка рачунара и рачунарске опреме која је

доказе . Цијен а и сказана у понуди за ЛОТ

сачињена на основу спецификације дате у тенде р с кој документацији износи З2.151,09 КМ без

ПДВ-а . Понуђач је изјавио да његова понуда не ужива преференцијални третман домаћег.
За овај поступ ак је предвиђена е-аукција али с обзиром да је Уговор ни орган запримио само
једну прихватљив у понуду е-аукција се не може заказати у складу са чланом З . став З)
Правилника о условима и начину кориштења е -аукције (Службе ни гласник Би х" број
се по ступа к окончава у складу са чл а ном

66/16), него

69 . Зак о н а о јавним набавкама .

Комисија за јав не набавке је н акон nрегледа и оцјене пон уда доставила вршиоцу дужности

дире ктора Центра Записник о прегледу и оцјени понуда број: 08/ 4.5/ 404-199-2-2/2 1 од дана

14.06.2021. године са Извјештајем о раду Ком исије за јавну набаку рачунарске опреме,
1- набавка рачунара и рачун а рске опреме са пре поруком
за доношење одлуке о избору најповољније г понуђача за ЛОТ 1- набавка рачунара и рачуна рске
опреме, број : 08/4 . 5/404-199-2-З/2 1 од 14.06.2021. године.
канцеларијске опреме и скенера, ЛОТ

Коми сија је дала препоруку вршиоцу дужности директора Центра да у поступку набавке

рачунарске опреме, канцеларијс ке опреме и скенера, ЛОТ 1- набавка рачунара и рачунарске
опреме, као најповољнијег при хвати п о нуђача

" EASTCODE" д. о . о . Бања Лука са понудом број
15049 од 14.06.2021. године за понуђену ције ну од З2 . 151,09 КМ без ПДВ-а и донесе одлуку о
избору н ајпо вољ ниј е г пон уђача " EASTCODE" д. о . о . Бања Лука , а све у складу са одредбама члана
64. став 1 тачка б) и члана 70 . став 1. Закона о јавним набавкама .
Уговор ће се доставити на потпис именованом понуђачу у складу са чланом

89. став З) Закона о

јавним набавка ма БиХ.
Након разм атрања приједлога Комисије, утврђено је да су разлоз и за избор најповољнијег
пон уђ ача оправдани, те је одлучено као у диспо зитиву, а у складу са чланом

65.

и чланом

70.

Закона о јавним набакама БиХ .

Поука о правно м лијеку:

Против ове одлуке може се уложити жалба Центр у, у писаној форми непосредно или
препоручено м пошиљком, у три при мјерк а, у року од п ет (5) дана до дана пријема ове Одлуке.

ДОСТАВЉЕНО :

1.
2.

Понуђач х1;
а/а .

