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Број: 01-404-36/4-15
Датум: 26.11.2015. године
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Српске",
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 54. Статута Општине Козарска Дубица ("Сл.
гласник Општине Козарска Дубица", број: 3/14), члана 70. Закона о јавним набавкама ("Сл.
гласник БиХ", број: 39/14) и препоруке Комисије за набавку број: 01-404-36/3-15 од
11.11.2015. године, начелник Општине Козарска Дубица, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Понуђач „ГАСОП“ Д.О.О. БЕОГРАД изабран је као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке под називом: Набавка ватрогасног возила.
Понуђач „Гасоп“ д.о.о. Београд дужан је доставити уговорном органу оригинале или
овјерене копије докумената из члана 45. став (2) тачке од а) до д) Закона о јавним набавкама
БиХ. Рок за достављање наведене документације је 5 (пет) дана, рачунајући од дана пријема
ове одлуке.
По правоснажности ове одлуке, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради
закључења уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну
набавку, у складу са условима уговорног органа наведеним у тендерској документацији и
законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Образложење
На основу Обавјештења о набавци број: 570-1-1-48-3-17/15, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 03.07.2015. године и у „Службеном гласнику БиХ“ број: 55/15 од
13.07.2015. године, и проведеног отвореног поступка набавке роба: Набавка ватрогасног
возила, према спецификацији наведеној у тендерској документацији, проведен је поступак
прикупљања понуда, анализе и оцјене понуда.
У прописаном року прјавила су се четири понуђача: „Гангес интернатионал“ д.о.о.
Београд, „MGS Grupa“ д.о.о. Краљевица, „Еко-бел“ д.о.о. Трн и „Webo“ д.о.о. Марибор и
„Гасоп“ д.о.о. Београд.
Прије отварања понуда изјављена је жалба на измјену тендерске документације од
стране „Мипех ауто РС“ д.о.о. Бања Лука, а иста је одбачена као неуредна од стране
Канцеларије за разматрање жалби, Закључком број: УП2-01-07.1-1151-7/15 од 08.10.2015.
године.

Отварање понуда је заказано за 11.11.2015. године, о чему су сви понуђачи
благовремено обавјешетени.
Након отварања понуда Комисија је утврдила да понуда понуђача „Гангес
интернатионал“ д.о.о. Београд није прихватљива из разлога што је понуђач понудио цијену
која је изражена у Еурима, а не како је то изричито тражено у конвертибилним маркама (КМ),
те иста није била предмет даље оцјене понуда.
Комисија за јавну набавку извршила је анализу преосталих понуда, те је утврдила да
су сва три понуђача квалификована за учешће у предметном поступку набавке, одн. да су
понуде у потпуности припремљене у складу за захтјевима из тендерске документације.
Анализом понуда, примјеном критерија „економски најприхватљивија понуда“, са
поткритеријима: цијена – 80% и рок испоруке – 20%, Комисија је записником број: 01-40436/3-15 од 11.11.2015. године утврдила ранг листу понуда, у складу са којом је:
Првопласирана и најповољнија понуда понуђача „Гасоп“ д.о.о. Београд, са укупном
цијеном од 291.418,00 КМ без урачунатог ПДВ-а и роком испоруке од 42 дана, чиме је
наведени понуђач освојио максималних 100 бодова. Записник са оцјене понуда је у прилогу
ове одлуке.
У складу са напријед наведеним дата је препорука да се донесе одлука о додјели
уговора наведеном понуђачу.
Цијенећи напријед наведено, утвђено је да су испуњени законски услови за избор
најповољнијег понуђа, како је и одлучено у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року
од 10 (десет) дана од дана пријема исте. Жалба се изјављује уговорном органу директно или
путем поште у три примјерка
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Миле Злојутро, дипл. ек.
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