РЕПУБЛИКАСРПСКА
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-404-50/15
Датум: 04.12.2015.године
На основу члана 70. став (1)3акона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ". број; 39/14), а у поступку конкурентског захтјева за достављање
понуда за набавку роба - топловодни котао на пелет, објављсног на Порталу јавних
набавки дана 20.11.2015. године, број обавјештења 992-7-1-47-3-10/15 доносим:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Најповољнији понуђач за набавку роба - топловодни котао на пелет, у поступку,
конкурентског захтјева за достављање понуда, број предмета 02/5-404-50/15, је
"ЕУРОМОНТ"д.о.о. Бања Лука са укупном цнјеном од 20.445,98 КМ без
ПДВ-а, односно 23.921,80 КМ са обрачунатим ПДВ-ом.
Понуђач "ЕУРОМОНТ"д.о.о. Бања Лука дужан је доставити оговорном органу
оригинале или овјереие копије докумената из члана 46. и члана 47. Закона о јавним
набавкама БиХ, односно актуелни извод из судског регистра и биланс стања и биланс
успјеха за претходне двије године. Рок за достављање докумената је пет дана,
рачунајући од дана пријема ове одлуке.

Образл ожење
Дана 20,11.2015. године, објавом на Порталу јавних иабавки, број обавјештења о
набавци 992-7-1-47-3-10/15, у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда,
покренут је поступак набавке огрева. Истовремеио са објавом обавјештења о набавци,
конкурентски захтјев је достављен и на адресе три потеицијална понуђача након објаве
обавјештења још шест понуђача је затражило тендерску документацију, и иста им је
достављена. Критериј за додјелу уговора је била „најнижа цијена".
У предвиђеном року за достављање понуда (30.11.2015. до 10,00 часова)
благовремено је пристигла једна понуда. Након извршене оцјене понуда, утврђено је да
понуда испуљава услове дефинисане конкурентским захтјевом.
Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене понуде, дана 03.12.2015. годиие
доставила начелнику општине извјештај о раду са препоруком за доношење Оллуке о избору
најповољијег понуђача за набавку роба - топловодни котао на пелет "ЕУРОМОНТ"д.о.о.
Бања Лука.
Приједлог комисије за додјелу уговораје као у диспозитиву ове одлуке, јер је
именовани понуђач понудио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде. Понуђач
испуњавају и све услове дефгашсане конкурентским захтјевом, као и све постављене
квалификационе услове.
Након разматраља приједлога Комисије угарђено је да су разлози за избор иајповољиијег

понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву, у складу са члановима 65. и 70. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Пошто је понуђач у понуди достави овјерене фотокопије из члана 45. Закона те један документ из
члана 46. Закона (лиценца) исте није дужан поново достављати већ искључиво документе побројане у
тачки 2 диспозитива ове одлуке.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлукс. Жалба се
изјављује Каницеларији за разматрање жалби Сарајево, путем уговорног органа. Накиада за
нокретање жалбеног поступка се уплаћује у складу са Ииструкцијо.м о начину уплате, контроле и
поврата накнада, прописаних чланом 108, Закона о Јавним набавкама („Сдужбени гласник БиХ".
број 86/14), уз плаћање административие таксе.
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