РЕПУБЛИКАСРПСКА
ОПШТИНА КОТОР ВАРОШ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02/5-404-49/15
Датум:08.12.2015.године
На основу члана 70. став (!)3акона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ". број; 39/14), ау поступку конкурентског захтјева за достављање
понуда за набавку радова "Одводња површинских и оборинских вода", објављсног на
Порталу јавних набавки дана 18.11.2015. годиие, број обавјештења 992-7-3-46-3-9/15

доносим:

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
1. Најповољнији понуђач за набавку радова "Одводња површинских и оборинских
вода"- Лот 1, у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда, број
предмета 02/5-404-49/15, је "ПЕТРОВИЋ" д.о.о. са укупвом цијеном од
9.517,13КМбезПДВ-а.
2. Најповољнији понуђач за набавку радова "Одводња површинских н оборинских
вода"- Лот 2, у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда, број
предмета 02/5-404-49/15, је ГП"НИСКОГРАДЊА"А.Д. ТеслиИ са укупеом
цијеном од 11.459,55 КМ без ПДВ-а.
3. Понуђачи "ПЕТРОВИЋ" д.о.о. Котор Варош и ГП"НИСКОГРАДЊА"А.Д.
Теслиђ дужни су доставити оговорном органу оригинале или овјерене копије
докумената из члана 45. став (2) тачка ц) и д), члана 46. Закона о јавним набавкама
БиХ. Рок за достављање докумената је пет дана, рачунајуђи од дана пријема ове
одлуке.

Образ л ожен>е

Дана 18.11.2015. године. објавом на Порталу јавних иабавки, број обавјештења о
набавци 992-7-3-46-3-9/15, у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда,
покренут је поступак набавке радова "Одводња површинских и оборинских вода",
тендерска документација објављена је уз обавјештење на Порталу јавних набавки. Након
објаве обавјештења у предвиђеном року осам понуђачаје преузело тендерску документацију.
Критериј за додјелу уговора је била „најнижа цијена".
У предвиђеном року за достављање понуда (27.11.2015. до 10,00 часова)
благовремено су пристигле двије понуде, Након извршене оцјене понуда, утврђено је да
обе понуде испуљавају услове дефинисане тендерском документацијом.
Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене понуде, дана 07.12.2015. године
доставила начеднику општине извјештај о раду са прелоруком за доношење Оллуке о избору
најповољијег понуђача за Лот 1- "ПЕТРОВИЋ" д.о.о. Котор Варош и за Лот 2 ГП"НИСКОГРАДЊА"А.Д. ТеслиБ.

Приједлог комисије за додјелу уговора је као у диспозитиву ове одлуке, јер су
именовани понуђачи понудили најнижу цијену технички задовољавајуће понуде по лотовима.
Понуђачи испуњавају и све услове дефинисане тендерском документацијом, као и све
постављене квалификационе услове.
Након разматрања приједлога Комисије угарђено је да су разлози за избор иајповољиијег
понуђача оправдани, те је одлучено као у дисшзитиву, у складу са члановима 65. и 70. Закона о јавним
набавкама БиХ.
Понуђачи "ПЕТРОВИЋ" д.о.о, Котор Варош и ГП"НИСКОГРАДЊА"АД.
Теслић дужни су доставити оговорном органу оригинале или овјерене копије докумената из
члана 45. став (2) тачка ц) и д), члана 46. Закона о јавшш набавкама БиХ, понуђач . Рок за
достављање докумената је пет дана, рачунајући од дана пријема ове одлуке. Уколико у
остављеном року поиуђач 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 се
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
шврата накнада, прописаних чланом 108, Закона о Јавним набавкама („Сдужбени гласник БиХ".
број 86/14), уз плађање административне таксе.
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