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Број: 145617
Дана: 6.7.2017. год.
На основу Закона о јавним набавкама, члана 64, става 1 под а, члана 70 под 1, 2, 3 и
6 („Службени гласник БиХ“, број 39/14), Записника о прегледу и оцјени понуда за
набавку робе „Комуникационе опреме ЛОТ1“ ( број 1451/17 од 6.7.2017. год.),
Препоруке о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Комуникационе
опреме ЛОТ1“ (број 1455/17 од 6.7.2017. год.) и на основу члана 43 Статута Јавне
установе Студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука директор доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Комуникационе опреме
ЛОТ1“
Члан 1.
Прихвата се Препорука о избору најповољнијег понуђача за набавку робе
„Комуникационе опреме ЛОТ1“ (број 1455/17 од 6.7.2017. год.) достављена од стране
Комисије за јавне набавке. Уговор за ову јавну набавку додјељује се понуђачу
„Biscommerce“ д.о.о. са сједиштем у Улици Мише Ступара 2, 78000 Бања Лука, на
основу понуде број 1400/17 од 28.6.2017. године за понуђену цијену, без израженог
ПДВ-а, у износу од 24.032,00 КМ, рок (валуту) плаћања од 120 дана и рок испоруке
од 1 дана.
Члан 2.
Приједлог Уговора о набавци, биће достављен на потпис изабраном понуђачу
„Biscommerce“ д.о.о. са сједиштем у Улици Мише Ступара 2, 78000 Бања Лука, по
истеку 15 дана, рачунајући од дана пријема обавјештења свим понуђачима о избору
најповољније понуде, односно, по пријему обавјештења, понуђачу којем је
посљедњем исто уручено.
Члан 3.
У складу са чланом 70 ставом 6 Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гл. БиХ“ бр.
39/14) ова Одлука биће објављена на званичној интернет страници Центра
www.scnikolatesla.com и биће достављена свим понуђачима који су учествовали у
предметном поступку јавне набавке.

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Јавна установа Студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука, Булевар војводе
Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука, ЈИБ 4401568870009, покренула је поступак
јавне набавке Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 1291/17 од
14.6.2017. године.
Јавна набавка проведена је Конкурентским захтјевом за доставу понуда.
Процијењена укупна вриједност набавке, без ПДВ-а, је 25.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број 379-7-1-87-3-11/17 послато је и истовремено објављено
на Порталу јавних набавки дана, 22.6.2017. год.
Комисија за јавну набавку, именована је Одлуком број 1407/17 од 28.6.2017. године.
Комисија за јавне набавке, доставила је Записник о прегледу и оцјени понуда за
набавку робе „Комуникационе опреме ЛОТ1“ под бројем 1451/17 од 6.7.2017. године
и Препоруку о избору најповољнијег понуђача за набавку робе „Комуникациона
опрема ЛОТ1“ под бројем 1455/17 од 6.7.2017. године.
У поступку по извјештају о раду установљено је да је Комисија за јавну набавку
благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о
чему је сачинила одговарајуће записнике у којима је утврђено сљедеће:
-

укупан број пристиглих понуда је 3,
све пристигле понуде су благовремено запримљене,
понуђач „Biscommerce“ д.о.о. са сједиштем у Улици Мише Ступара 2, 78000 Бања
Лука, доставио је најприхватљивију понуду, са уредно достављеном траженом
документацијом.

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија
правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену
приспјелих понуда, сходно критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног поступка, руководилац уговорног органа није нашао
разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за
неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.
Наиме, 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, интерним актима и тендерском документацијом.
Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум економски најповољнија
понуда, а на основу чега је именовани понуђач укупно освојио 98,57 бодова и тиме се
показао као најуспјешнији понудивши цијену без ПДВ-а 24.032,00 КМ, рок (валута)
плаћања 120 дана и рок испоруке 1 дана.

Из наведених разлога, на основу Закона о јавним набавкама, члана 64, става 1 под
а, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку
Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 5 дана од дана
пријема Одлуке.
Данијел Сувара
Предсједник Комисије за јавну набавку,
Здравко Шпирић
Директор,
Зоран Бабић, дипл. ек.
____________________
Доставити:
- „АЛФ-ОМ“ д.о.о. Младена Стојановића 43-45, Бања Лука,
- „Biscommerce“ д.о.о. Мише Ступара 2, Бања Лука
- „Центроникс“ д.о.о. Браће Подгорника 49 б, Бања Лука,
- а/а.

