РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“
БАЊА ЛУКА
Број: 01-051.12-1-126/17 ДЦ
Датум: 19.05.2017. године.
На основу члана 3., члана 39., те члана 53. став 6. Закона о јавним
набавкама БиХ („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 39/14), и члана 40.
Статута ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука, Директор Центра, дана
19.05.2017. године, донио је слиједећу:
ОДЛУКУ
о измјени конкурентског захтјева
I
Конкурентски захтјев за достављање понуда за јавну набавку
канцеларијског материјала за 2017. годину, за потребе Јавне установе "Центар за
социјални рад" Бањалука број: 01-404.2-5/17 од дана 04.04.2017. године мјења се и
то у тачки 5. наведеног конкурентског захтјева – Рок за достављање понуда, на
начин да се одређује нови рок за достављање понуда и то: 05.06.2017. године
( понедељак ) у 09 часова. Јавно отварање понуда ће се одржати дана 05.06.2017.
године ( понедељак ) у 09,15 часова у просторијама ( сали ) Уговорног органа.
У тачки 6.2. Конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку
канцеларијског материјала за 2017. годину, за потребе Јавне установе "Центар за
социјални рад" Бањалука број: 01-404.2-5/17 од дана 04.04.2017. године додаје се:
Понуђачи су дужни Уговорном органу доставити доказ о испуњености
услова за подлијегање примјени преференцијалног третмана домаћег, и то:
- Овјерену изјаву о основним елементима понуде са заокруженом опцијом о
испуњености услова преференцијалног третмана домаћег (Изјава о основним
елементима понуде– тачка 5)
- Потврду Спољнотрговинске коморе БиХ, или Потврду Привредне коморе
Републике Српске, или Потврду Привредне коморе Ф БиХ, или Потврду
Привредне коморе Брчко дистрикта, о томе да најмање 50% укупне вриједности од
понуђених роба има имају поријекло из БиХ.
II
Мјења се тендерска документација у Конкурентском захтјеву за достављање
понуде за јавну набавку канцеларијског материјала за 2017. годину, за потребе
Јавне установе "Центар за социјални рад" Бањалука број: 01-404.2-5/17 од дана
04.04.2017. године, и то:
-

Анекс 2 – Образац за цијену понуде са техничким карактеристикама
за канцеларијски материјал за 2017./18. годину на начин да се
мјењају ставке тако да гласе:

1. Селотејп, јачи провидан, акрилно љепило, димензија 15 мм x 33 м
14. Хемијска оловка- дебљине врха 0,7, тијело израђено од провидног ПВЦ

материјала, ергономска гумирана површина за држање у доњем дијелу
оловке ( гумирани грип), са могућношћу замјене уложака
20. Папир за штампач, 240*12, 1+1 - 1000 преклопа (сетова) у паковању
21. Папир за штампач, 240*12, 1+2 - 750 преклопа (сетова) у паковању
27. Средство за чишћење рачунара – марамице 1/50 паковање
75. Картица за формирање предмета, жута, образац 3
димензија 14,7 цм x 10,5 цм, грамажа 4 гр.,
76. Картица за формирање предмета, бијела, образац 1,
димензија 14,7 цм x 10,5 цм, грамажа 4 гр.,
77. Картица за формирање предмета, зелена, образац 2,
димензија 14,7 цм x 10,2 цм, грамажа 4 гр.,
78. Образац реверса за архиву, образац 16, димензије 20,8 цм
x14,8цм, грамажа 8 гр.
88. Роковник- димензија 17x24x2,3 цм
93. Матична књига димензије 42x29,7 цм.
-

Анекс 4 – Наљепница '' Не отварати'' – Конкурентски захтјев за
набавку канцеларијског материјала за потребе Јавне установе
'' Центар за социјални рад'' Бањалука за 2017./18. годину се мјења на
начин да се мјења датум отварања понуда те наведени Анекс у
измјењеном дијелу гласи:

''ОТВАРА КОМИСИЈА дана 05.06.2017. године у 9:15 часова''

-

Анекс 7 – Нацрт Оквирног споразума на начин да се у Члану 1.
наведеног Нацрта, у табели мјењају ставке тако да гласе:

1. Селотејп, јачи провидан, акрилно љепило, димензија 15 мм x 33 м
14. Хемијска оловка- дебљине врха 0,7, тијело израђено од провидног ПВЦ
материјала, ергономска гумирана површина за држање у доњем дијелу
оловке ( гумирани грип), са могућношћу замјене уложака
20. Папир за штампач, 240*12, 1+1 – 1000 преклопа (сетова) у паковању
21. Папир за штампач, 240*12, 1+2 - 750 преклопа (сетова) у паковању
27. Средство за чишћење рачунара – марамице 1/50 паковање
75. Картица за формирање предмета, жута, образац 3
димензија 14,7 цм x 10,5 цм, грамажа 4 гр.,
76. Картица за формирање предмета, бијела, образац 1,
димензија 14,7 цм x 10,5 цм, грамажа 4 гр.,
77. Картица за формирање предмета, зелена, образац 2,
димензија 14,7 цм x 10,2 цм, грамажа 4 гр.,
78. Образац реверса за архиву, образац 16, димензије 20,8 цм
x14,8цм, грамажа 8 гр.
88. Роковник- димензија 17x24x2,3 цм
93. Матична књига димензије 42x29,7 цм.

-

Анекс 8 – Канцеларијски материјал за 2017/18. год., Техничка
спецификација, Количина и опис роба на начин да се мјењају
ставке тако да гласе:

1. Селотејп, јачи провидан, акрилно љепило, димензија 15 мм x 33 м
14. Хемијска оловка- дебљине врха 0,7, тијело израђено од провидног ПВЦ
материјала, ергономска гумирана површина за држање у доњем дијелу
оловке ( гумирани грип), са могућношћу замјене уложака
20. Папир за штампач, 240*12, 1+1 – 1000 преклопа (сетова) у паковању
21. Папир за штампач, 240*12, 1+2 - 750 преклопа (сетова) у паковању
27. Средство за чишћење рачунара – марамице 1/50 паковање
75. Картица за формирање предмета, жута, образац 3
димензија 14,7 цм x 10,5 цм, грамажа 4 гр.,
76. Картица за формирање предмета, бијела, образац 1,
димензија 14,7 цм x 10,5 цм, грамажа 4 гр.,
77. Картица за формирање предмета, зелена, образац 2,
димензија 14,7 цм x 10,2 цм, грамажа 4 гр.,
78. Образац реверса за архиву, образац 16 димензије 20,8 цм
x14,8цм, грамажа 8 гр.
88. Роковник- димензија 17x24x2,3 цм
93. Матична књига димензије 42x29,7 цм.
образложење
Уговорни орган је Одлуком број: 01-051.12-1-90/17 од дана 04.04.2017.
године покренуо поступак јавне набавке канцеларијског материјала за потребе
Јавне установе ,,Центар за социјални рад‘‘ Бањалука за 2017. годину.
Уговорни орган је у поступку јавне набавке, поступајући по законској
процедури доставио Конкурентски захтјев са тендерском документацијом за
достављање понуда од дана 04.04.2017. године на адресу 3 понуђача: ,,Завод за
дистрофичаре“, ,,Новотекс,, д.о.о. Бања Лука, и ,, COMPEX,, д.о.о. Бања Лука
Прије отварања понуда Уговорни орган је запримио жалбу понуђача
,, Кецком‘‘ д.о.о. Бањалука, заступаног по заступаног по пуномоћнику др Остоји
Кременовићу, адвокату из Бањалуке те је испитујући исту утврдио да није
испоштована законска процедура везана за Конкурентски захтјев за достављање
понуда у поступку јавне набавке канцеларијског материјала, јер је Уговорни орган
омашком пропустио на вријеме поставити Обавјештење о набавци у складу са
Законом.
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