На основу члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број
39/14) и препоруке Комисије за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија), именоване Рјешењем,
број 24.013/404-49-8/17 од 15.11.2017. године, директор Републичке управе за инспекцијске
послове д о н о с и:

Одлуку
о избору најповољнијег понуђача
I
Прихвата се препорука Комисије и уговор за јавну набавку тонера додјељује се понуђачу „АЛФ-ОМ“
доо, Бања Лука, (ЈОА 6231481 од 15.11.2017. године), за понуђену цијену од 15.762,55 без ПДВ-а.
II
Приједлог оквирног споразума доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протоку рока од 15
дана, рачунајући од дана од када је понуђач обавијештен о избору најповољније понуде.
III
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за финансије и јавне набавке.
IV
Ова одлука објавиће се на веб-страници www.inspektorat.vladars.net истовремено с упућивањем
понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и доставља се свим понуђачима који су учествовали у
поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона.
Образложење
На основу Обавјештења о набавци, број 1030-7-1-44-3-23/17 које је објављено на Порталу јавних
набавки, а на основу Одлуке о покретању поступка, број 24.013/404-49-1/17 од 08.11.2017. године,
проведен је поступак прикупљања понуда за набавку тонера, путем конкурентског захтјева за
доставу понуда, те је извршено јавно отварање понуда дана 15.11.2017. године, а Записником о
отварању понуда констатовано да је благовремено пристигло шест понуда и то понуде понуђача:
„S&A Engineering“ dоо, Сарајево, „АЛФ-ОМ“ доо, Бања Лука, „Глас Српски – Трговина“ АД, Бања
Лука, „Графо-комерц“ доо, Бања Лука, „Кецком“ доо, Бања Лука и „Екопринт“ доо, Бања Лука.
Даљом анализом констатовано је да све понуде испуњавају формално правне захтјеве и да могу
бити предмет вредновања сходно утврђеним критеријима Обавјештењем о набавци, односно
Тендерском документацијом, те је извршена оцјена понуда по утврђеном критерију: "економски
најповољнија понуда" и установљена сљедећа ранг листу понуда:

Ранг

Понуђач

1
2
3

„АЛФ-ОМ“ доо, Бања Лука
„Кецком“ доо, Бања Лука
„Екопринт“ доо, Бања Лука
„Глас Српски – Трговина“ ад,
Бања Лука
„Графо-комерц“ доо, Бања
ЛУка
„S&A Engeneering“ doo,
Сарајево

4
5
6

Цијена, 70%
Број
КМ без ПДВ-а
бодова
15.762,55 КМ
70
16.713,00 КМ
66,02
17.406,25 КМ
63,39

Рок плаћања, 30%
Број
Број
дана
бодова
91
15,17
100
16,67
60
10

34.552,50 КМ

31,93

180

30

61,93

34.226,30 КМ

32,24

155

25,83

58,07

38.694,00 КМ

28,52

45

7.50

36.02

УКУПНО
БОДОВА
85,17
82.69
73,39

Комисија је благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о
чему је сачинила Записник, број 24.013/404-49-15/17 од 27.11.2017. године у којем је констатовала
да је понуда понуђача „АЛФ-ОМ“ доо, Бања Лука прихватљива и најповољнија понуда, те је дала
препоруку уговорном органу да донесе одлуку о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера
понуђачу „АЛФ-ОМ“ доо, Бања Лука, који је понудио да испоручи робу која је предмет набавке за
укупну цијену од 15.762,55 КМ (без ПДВ-а).
У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и
потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих понуда, у складу са
критеријумима из тендерске документације. У поступку оцјене проведеног поступка, уговорни
орган није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за
неприхватање препоруке Комисије за јавне набавку. Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија
у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом,
подзаконским актима, интерним актима и тендерским документом. Увидом у приложену
документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен.
Из наведених разлога, а примјеном члана 64. став (1) тачка а) Закона, одлучено је као у тачки 1. ове
одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је
уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби
Закона о јавној набавци и/или подзаконских аката има право уложити жалбу на поступак у писаној
форми у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача. Жалба се
подноси уговорном органу у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три.
Достављено:
- „S&A Еngeneering“ doo, Сарајево
- „АЛФ-ОМ“ доо, Бања Лука
- „Глас Српски – Трговина“ АД, Бања Лука,
- „Графо-комерц“ доо, Бања Лука,
- „Кецком“ доо, Бања Лука,
- „Екопринт“ доо, Бања Лука,
- евиденцији.
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