РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА
НАЧЕЛНИК

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA KOZARSKA DUBICA
NAČELNIK

Адреса: Светосавска 5. 79240 Коз. Дубица, е-mail: sokd@inecco.net, тел. +387 (0) 52 416 013, 416 016, факс: +387 (0) 52 416 026
Jединствени рачун трезора општине К.Дубица 551 024 00008523 08 Нова Бањалучка Банка, 562 010 8034 6952 75 НЛБ Развојна банка,
Рачун јавних прихода:551 024 00008524 05 Нова Бањалучка Банка, 562 010 80347043 93 НЛБ Развојна Банка МБФ: 105243,
ЈИБ:4400732990006

Број: 01-404-49/3-16
Датум: 01.09.2016. 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: 01-404-49/2-16 од 30.09.2016. године, начелник Општине Козарска Дубица,
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Понуђач
„ИНТЕР-МЕТАЛ“ Д.О.О. БАЊА ЛУКА изабран је као
најповољнији понуђач у поступку јавне набавке под називом: Набавка и уградња
котлова и пратеће опреме за централно гријање.
Понуђач „Интер-метал“ д.о.о. Бања Лука је дужан доставити уговорном органу
оригинале или овјерене копије докумената из члана 45. став (2) тачка ц) и д) Закона о
јавним набавкама БиХ, одн. увјерење о измиреним доспјелим обавезама, а које се
односе на доприносе за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање и увјерење о
измиреним обавезама по основу директних и индиректних пореза. Рок за достављање
докумената је 5 (пет) дана 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
конкурентском позиву и законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Образложење
На основу позива за достављање понуда проведен је конкурентски захтјев за
достављање понуда за набавку под називом: Набавка и уградња котлова и пратеће
опреме за централно гријање.
Обавјештење о набавци је објављено на Порталу јавних набавки под бројем:
570-7-1-56-3-17/16 дана 18.08.2016. Истовремено са објавом обавјештења о набавци

конкурентски захтјев је достављен на адресе три потенцијална понуђача. Након објаве
обавјештења још седам понуђача су затражила тендерску документацију, и иста им је
достављена.
У прописаном року (30.08.2016. године до 12,00 часова) пристигло је пет
понуда и то: „Термо клима“ д.о.о. Трн, „KGH Projektovanje“ д.о.о. Нова Топола,
„Protherm“ д.о.о. Костајница, „Факом“ д.о.о. Бања Лука и „Интер-метал“ д.о.о. Бања
Лука. Све пристигле понуде су отворене на јавном отврарању понуда 30.08.2016.
године у 13,00 часова, о чему је сачињен записник који је достављен свим понуђачима
који су доставили понуде.
Након извршене оцјене понуда утврђено је да само понуда „Интер-метал“
д.о.о. Бања Лука испуњава услове постављене у конкурентском позиву, те се иста
сматра квалификованим. Понуде „Термо клима“ д.о.о. Трн, „KGH Projektovanje“ д.о.о.
Нова Топола, „Protherm“ д.о.о. Костајница и „Факом“ д.о.о. Бања Лука сматрају се
неквалификованим из разлога што не испуњавају услове постављене у тендерској
документацији, одн. нису припремили понуде у складу са захтјевима из тендерске
документације. Разлози због којих су наведене понуде оцјењене као неквалификоване
образложени су у записнику са оцјене понуда који је у прилогу ове Одлуке.
Будући да је само понуда „Интер-метал“ д.о.о. Бања Лука прихватљива и
припремљена у складу са захтјевима из тендерске документације Комисија је дала
препоруку да се прихвати понуда наведеног понуђача са укупном цијеном од
47.608,47 КМ са ПДВ-ом, те је у складу са тим дата препорука да се донесе одлука о
додјели уговора наведеном понуђачу.
Након разматрања приједлога Комисије утврђено је да су разлози за избор
најповољнијег понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба
у року од 5 (пет) дана од дана пријема исте. Жалба се изјављује Канцеларији за
разматрање жалби, Филијала Бања Лука, путем уговорног органа, у три примјерка.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Миле Злојутро, дипл. ек.
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