
 
Broj GN:262/20-5 

Čapljina, 26.kolovoza 2020. godine 

 
 
                Temeljem članka 64.stavak 1.točke a),članka 70.stavak 1.,3., i 6. 

Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, broj: 
39/14), te preporuke Povjerenstva za javnu nabavu, broj GN:262/20-4 od 

25.kolovoza 2020.godine, po otvorenom postupku za nabavu roba - Nabava i 
sukcesivna isporuka informatičke opreme za potrebe Grada Čapljine, 
Gradonačelnik grada Čapljina – Ugovorno tijelo, d o n i j e l o  je 

 
O  D  L  U  K  U 

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja  

 
 

I 
 

               Za najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu roba - Nabava i 

sukcesivna isporuka informatičke opreme za potrebe Grada Čapljine,  
odabrana je ponuda tvrtke – ZK OFFICE d.o.o Mostar, kojoj pripada zbrojno 

100,00 bodova.  
  

II 

 
               Ponuda iz prethodnog stavka odabrana je kao najpovoljnija po 
kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponude“ u smislu  navedenih  

podkriterija: a) Cijena – sudjelovanje 70% i  b)Uvjeti plaćanja – sudjelovanje 
30%). 

III 
 

               Ova odluka će se objaviti na web-stranici Grada Čapljina, 

istovremeno s upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku 
javne nabavke, sukladno članku 70. stavak  6. Zakona o javnim nabavama.  
 

O b r a z l o ž e n j e  
 

               Postupak javne nabave roba je pokrenut Odlukom o pokretanju 
postupka javne nabavke,broj GN: 262/20-1 od 15.srpnja 2020.godine. 
              Procijenjena vrijednost javne nabave roba (okvirni sporazum) za: 

Nabava i sukcesivna isporuka informatičke opreme za potrebe Grada 
Čapljine  je 59.800, 00 KM (bez PDV-a). 

 
 

                  Obavijest o javnoj nabavi roba (otvoreni postupak-okvirni 

sporazum) –objavljen je na portalu javnih nabavki (br.obavijesti: 1163-7-1-
29-3-19/20), i sažetak obavijesti o javnoj nabavi u Službenom glasniku BiH, 
broj: 44/20 od 24.srpnja 2020.godine. 

 



                 Kriterij za dodjelu ugovora bila je isključivo „ekonomski 

najpovoljnija ponuda“ u smislu navedenih podkriterija: a) Cijena – 
sudjelovanje 70% i b) Uvjeti plaćanja – sudjelovanje 30%), zadovoljavajuće 

ponude. 
                  Povjerenstvo za javnu nabavu, imenovano rješenjem, broj 
GN:262/20-2 od 16. srpnja 2020.godine za javnu nabavu roba–Nabava i 

sukcesivna isporuka informatičke opreme za potrebe Grada Čapljine, 
dostavilo je u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima Zapisnik 
o pregledu i ocijeni ponuda, broj GN:262/20-3 od 25. kolovoza 2020. godine 

i Preporuku o izboru najpovoljnije ponude, broj GN:262/20-4 od 25.srpnja 
2020.godine, u kojem je utvrdilo da se na javni poziv za gore navedenu 

nabavu roba pravovremeno prijavio sljedeći ponuđač: 
 „ZK OFFICE“ d.o.o. Mostar 
 

Daljnjim uvidom u priloženu dokumentaciju i suštinskom provjerom 
sadržaja i pravovaljanosti dokumentacije povjerenstvo je utvrdilo da 

ponuđač: „ZK OFFICE“ d.o.o. Mostar, ispunjava formalno pravne i tehničke 
uvjete odnosno zahtjeve ugovornog organa, da je ponuda prihvatljiva za 
ugovorni organ i da može biti predmet vrednovanja u skladu sa utvrđenim 

kriterijem“ekonomski najpovoljnija ponuda, u smislu podkriterija: a) Cijena – 
sudjelovanje 70% i  b) Uvjeti plaćanja – sudjelovanje 30%. Bodovi se 

dodjeljuju sukladno sljedećoj formuli: T= C+ P, a na temelju utvrđenih 

podkriterija u tenderskoj dokumentaciji, pri čemu je: T – ukupan broj 

bodova,C  – broj bodova koji je dobio dobavljač za ponuđenu cijenu i P – broj 
bodova koji je dobavljač dobio za najbolje uvjete plaćanja, te je u skladu sa 
gore navedenim utvrdilo rang- listu sa ukupnim zbrojem bodova počevši od 

najuspješnije ka najmanje uspješnoj, za javnu nabavu roba: Nabava i 
sukcesivna isporuka informatičke opreme za potrebe Grada Čapljine broj 
GN:262/20. 

 

Naziv/ime 
Ponuditelja 

T= C +P  

T – ukupan broj bodova,C  – broj bodova koji je dobio dobavljač za 

ponuđenu cijenu  i P – broj bodova koji je dobavljač dobio za najbolje 
uvjete plaćanja, 

  
Podkriterij „Cijena – sudjelovanje 

70%“(C) 
Podkriterij - Uvjeti plaćanja – 

sudjelovanje 30%(P) 

 

 
Ukupan 

zbroj 
bodova  

T=  C+ 

P  

 

Konačan 

rang 

 

 

Ukupna cijena 
sa   Pdv-om 

Broj bodova 
 

Broj dana –ponuđeni 
period plaćanja 

Broj 
bodov

a 
 

ZK OFFICE d.o.o. 
Mostar 

69.960,15 
KM,  

sa PDV-om 

70,00 60 dana 
 

30,00 
 

100,00 1 
 

 
 

 



 

 
 

 
            U skladu sa gore utvrđenim, riješeno je kao u izreci odluke. 
 

 
Pouka o pravnom lijeku: 
 

 
           Na ovu Odluku može izjaviti žalba u  roku od 10 (deset) dana,od dana 

prijema ove odluke. 
         Žalba se upućuje Ugovornom tijelu, Gradonačelniku grada Čapljina, 
kao naručitelju nabave, sukladno odredbama članka 99. Zakona o javnim 

nabavama BiH.    
 

 
 
 

Dostaviti:                                                                GRADONAČELNIK  
  
                                                                              _____________________ 

1. „ZK OFFICE“ d.o.o.Mostar,                              dr.Smiljan Vidić                                                                   
2. U dokumentaciju Ureda Gradonačelnika                         

 
 


