РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број:07-404-20/19
Дана,29.03.2019. године

На основу члана 64.став 1.тачка б ,члан 70.ставови 1,3 и 6 .Закона о јавним
набавкама (''Сл.гласник БиХ'' број:39/14),члана 11.Правилника о јавним
набавкама општине Мркоњић Град (''Сл.гласник општине'' број:01/06.) на
препоруку Комисије за јавне набавке број:07-404-20/19. од 29.03.2019.године у
поступку јавне набавке:Санација крова на О.Ш. ''Вук Караџић'' у Подбрду,
Начелник општине је д о н и о
ОДЛУКУ
О избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се препорука комисије за јавне набавке број:07-404-20/19, од 29.03.2019.
године и Уговор за јавну набавку : Санација крова на О.Ш.''Вук Караџић'' у
Подбрду,додјељује се понуђачу ''Зидарт'',доо Мркоњић Град, понуда број:12/19 ,од
26.03.2019. године за понуђену цијену од 26.472,50 КМ, без ПДВ-а као најбоље
оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Приједлог Уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном Понуђачу
''Зидарт'',доо Мркоњић Град, по истеку рока од 15 дана ,рачунајући од дана од
када су сви понуђачи обавијештени о избору најпововољније понуде.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се и овлашћује Одјељење за просторно
планирање и комуналне послове.
Члан 4.
Ова Одлука објавиће се на веб страници- www.mrkonjic-grad.rs.ba истовременом са
упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке,у складу са
чланом 70. Став 6.Закона о јавним набавкама.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који
су учествовали у поступку јавне набавке,у складу са чланом 71.став 2. Закона о
јавним набавкама
Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке
број:07-404-20/19. од 18.03.2019. године.
Јавна набавка је спроведена конкурентским поступком.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 30.000,00 КМ.
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем број:07-404-20/19. од 26.03.2019.
године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана-29.03.2019. године Извјештај о раду
Број:07-404-20/19, од 29.03.2019. године,Записник о прегледу и оцјени понуда
Број:07-404-20/19. Од 29.03.2019. године и Препоруку о избору најповољнијег
понуђача број:07-404-20/19, од 29.03.2019. године,у поступку јавне набавке –
Санација крова на О.Ш.''Вук Караџић'' у Подбрду.
У поступку по извјештају о раду је утврђено да је комисија за јавну набавку
благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда,о
чему је сачинила одговарајуће записнике у којима је утврђено следеће:
- да је позив упућен на адресу 3 добављача за учешће на тендеру,
- да је ТД са портала јавних набавки преузело 8 понуђача,
- да је укупан број пристиглих понуда - 2.
- да је благовремено запримљенo – 2 понудe,
- да је заказана Е-аукција.
У поступку доношења ове Одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија
правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену
приспјелих понуда,у складу са критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног поступка Уговорни орган није нашао
разлоге,неправилности нити поступке у раду који би евентуално били основ за
неприхватање препоруке Комисије за јавне набавке.
Наиме у поступку је оцијењено да је комисија у свему правилно поступила те да је
избор најповољнијег понуђача извршен у складу са законом о јавним
набавкама,подзаконским актима,интерним актима и тендерском документацијом.
Увидом у приложену документацију неспорно је да је изабрани понуђач најбоље
оцијењен због:Најниже цијене .

Најнижа цијена како слиједи
Назив
понуђача

1.

''Зидарт'',доо Мркоњић Град

Укупна цијена понуде

30.972,83 КМ

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум најниже цијене која је
понуђена у износу од 30.972,83 KM,након завршене Е-аукције,и обавјештења
понуђача ''Unitrade Company’’ Бања Лука да одустаје од предметних радова.
Из наведених разлога примјеном члана 64.став 1 под б) Закон о јавним набавкама
одлучено је као у члану 1.ове Одлуке.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба,најкасније у року од 10 дана од дана
пријема ове Одлуке.
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине,путем
Уговорног органа у писаној форми директно,електронским путем или
препорученомпоштанском пошиљком на адресу Општина Мркоњић Град,Трг
Краља Петра I Карађорђевића 1. 70260 Мркоњић Град..
Жалба се подноси у најмање 3 (три) примјерка.
Доставити:
Понуђачу :''Unitrade Company'',Бања Лука,
''Зидарт''МГрад

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_____________________
Дивна Аничић

