РЕПУБЛИКАСРПСКА
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-404-48/15
Да1ум:08.12.2015.године
На основу члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ". број; 39/14), а у поступку јавне набавке у отвореном поступку за
набавку услуга "Санација оштећења кодовозног застора", објављсног на Порталу јавних
набавки даиа 18.11.2015. године и у "Службеном гласнику БиХ" број 91/15 од 30.11.2015.
године, број обавјештења 992-1-3-45-3-8/15 доносим:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
1. Најповољнији понуђач за набавку услуга "Санација оштећења коловозног
застора"- Лот 1, у поступку, у отвореном поступку јавне набавке, број предмета
02/5-404-48/15, је "ПЛАНУМ" д.о.о. Теслић са укупном цнјеном од 25.310,24
КМ без ПДВ-а.
2. Најповољнији понуђач за набавку услуга "Санација оштећења коловозног
застора"- Лот 2, у отвореном поступку јавне набавке, број предмета 02/5-40446/15, је "ПЛАНУМ" д,о.о. ТеслиВ са укупном цајенои од 4.537,64 км без ПДВ-а.
3. Понуђач "ПЛАНУМ" д.о.о. ТеслиВ дужан је доставити оговорном органу
оригинале или овјерене копије докумената из члана 45. став (2) тачка а) до д), члана
46. и члана 47. Закона о јавним набавкама БиХ. Рок за достављање докумената је пет
дана, рачунајући од дана пријема ове одлуке.

Образложење

Дана 18.11.2015. године, објавом на Порталу јавних иабавки, број обавјештења о
набавци 992-1-3-45-3-8/15, у отвореном поступку јавне набавке и у "Службеном гласнику
БиХ" број 91/15 од 30.11.2015. године, покренут је поступак набавке радова "Санација
оштећења коловозног застора", тендерска документаиија објављена је уз обавјештење на
Порталу јавних набавки. Након објаве обавјештења у предвиђеном року пет понуђача је
преузело тендерску документацију. Критериј за додјелу уговора је била „најнижа цијена".
У предвиђеном року за достављање понуда (04.12.2015. до 10,00 часова)
благовремено су пристигле четири понуде. Након извршене оцјене понуда, утврђено је да
три понуде испуљавају услове дефинисане тендерском документацијом.
Комисија је констатовала да понуда понуђача "ПЕТРОВИЋ" д.о.о. Котор Варош
није прихватљива за уговорни орган из разлога што сви листови понуде нису били чврсто
увезани на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова а што је било
прописано тачком 8.1.4 тендерске документације а све у складу са чланом 8. став (2)
Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда.
Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене понуде, дана 07.12.2015. годиие
доставила начелнику општине извјештај о раду са препоруком за доношење Оллуке о избору

најповољијегпонуђача заЛот!иЛот2- "ПЛАНУМ" д.о.о, Теслић.
Приједлог комисије за додјелу оквирног споразума је као у диспозитиву ове
одлуке, јер је именовани понуђач понудио најнижу цијену технички задовољавајуће понуде
по лотовима. Понуђач испуњава и све услове дефинисане тендерском документацијом, као и
све постављене квалификационе услове.
Након разматрања приједлога Комисије угарђено је да су разлози за избор иајшвољиијег
понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву, у складу са члановима 65. и 70. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Понуђач "ПЛАНУМ" д.о.о. Теслић дужан је доставити оговорном органу оригинале
или овјерене копије докумената из члана 45. став (2) тачка а) до д), члана 46. и члана 47. Закона о
јавним набавкама БиХ а према условима из тендерске документације. Рок за достављање
докумената је пет дана, рачунајући од дана пријема ове одлуке. Уколико у остављеном року
понуђач не достави оригинале или овјерене фотокопије тражених докумената уговор ће се
додијелити понуђачу који је другопласиран на ранг листи.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлукс. Жалба ое
изјављује Канцеларији за разматрање жалби Филијала Бања Лука, путем уговорног органа, Накнада
за покретање жалбеног поступка се уплаћује у складу са Ииструкцијом о начину уплате, контроле и
поврата накнада, прописаних чланом 108, Закона о Јавним набавкама („Сдужбени гласник БиХ".
број 86/14), уз плаћање административне таксе.
Доотвшн:
1-Понуђачима
2. Еввденцији
З.а/а

НАЧЕЛНИКОПШТИНЕ
•
Далибор Вучановиђ

