РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА
НАЧЕЛНИК

REPUBLIKA SRPSKA
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Рачун јавних прихода:551 024 00008524 05 Нова Бањалучка Банка, 562 010 80347043 93 НЛБ Развојна Банка МБФ: 105243,
ЈИБ:4400732990006

Број: 01-404-36/19-18
Датум: 30.05.2018. године
На основу члана 72. Став 3.тачка б) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ",
број: 39/14), члана 66. Статута Општине Козарска Дубица ("Сл. гласник Општине Козарска
Дубица", број: 9/17), и препоруке Комисије за набавку број: 01-404-36/2-18 од 30.05.2018.
године, начелник Општине Козарска Дубица, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
ЧЕТВРТОРАНГИРАНОМ ПОНУЂАЧУ
I
Овом Одлуком се Уговор за набавку: „Oдржавање путева и улица на подручју
Општине Козарска Дубица у току 2018.године“ за ЛОТ 4- Одржавање локалних и
некатегорисаних макадамских путева (Кнежица, Слабиња и Поуње), додјељује
четврторангираном понуђачу „БАБИЋ ПРЕВОЗ“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА са ранг
листе успјешних понуђача, чија је цијена понуде 43.345,00 КМ без ПДВ-а, одн.50.713,65 КМ
са ПДВ-ом.
II
Уговорни орган позива 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 отвореном поступку и законским прописима који регулишу
поступке уговарања. Рок за закључивање уговора је пет дана од дана пријема ове Одлуке.
III
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука Начелника Општине Козарска Дубица о од
о додјели уговора трећерангираном понуђачу за „Oдржавање путева и улица на подручју
Општине Козарска Дубица у току 2018.године“ за ЛОТ 4- Одржавање локалних и
некатегорисаних макадамских путева (Кнежица, Слабиња и Поуње), број 01-404-36/18-18
од 29.05.2018.године.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Поступак јавне набавке под називом: „Oдржавање путева и улица на подручју
Општине Козарска Дубица у току 2018.године“ за ЛОТ 4- Одржавање локалних и

некатегорисаних макадамских путева (Кнежица, Слабиња и Поуње), покренут је
Одлуком о покретању поступка јавне набавке бр.01-404-36/18 од 27.03.2018.године.Поступак
набавке проведен је путем отвореног поступка за који је објављено обавјештење о набавци на
Порталу јавних набавки дана 28.03.2018.године.
Поступак јавне набавке провела је Комисија за јавне набавке именована Рјешењем
број.01-111-49/18 од 13.04.2018.године.
У току поступка јавне набавке Комисија је запримила пристигле понуде, извршила
њихово отварање, те преглед и оцјену понуда према захтјевима и критеријима из тендерске
документације
У поступку јавне набавке утврђено је слиједеће:
-да је укупан број благовремено пристиглих понуда 4 (четири)
-да је број прихватљивих понуда 4 (четири)
-да су према критерију „најнижа цијена“ рангирана 4 понуђача и то:
1.“СЛОГА“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА, чија цијена понуде износи 34.300,00 КМ
без ПДВ-а, одн.40.131,00 КМ са ПДВ-ом;
2.“НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О ПРИЈЕДОР, чија цијена понуде
износи 37.050,00 КМ без ПДВ-а, одн.43.348,50 КМ са ПДВ-ом;
3. ЈП“ГВОЗДЕН“ Гвозден Благоја с.п, чија цијена понуде износи 39.815,00 КМ без
ПДВ-а, одн.46.583,55 КМ са ПДВ-ом;
4.“БАБИЋ ПРЕВОЗ“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА, чија цијена понуде износи
43.345,00 КМ без ПДВ-а, одн.50.713,65 КМ са ПДВ-ом;
Комисија констатује да је дана 29.05.2018.године, на основу препоруке Комисије,
начелник Општине донио Одлуку о додјели уговора трећерангираном понуђачу
ЈП“ГВОЗДЕН“ Гвозден Благоја с.п, бр.01-404-36/18-18.
Дана 30.05.2018.године трећерангирани понуђач доставио је Изјаву о одустанку од
закључивања уговора да због повећања обима посла и раније преузетих обавеза није у
могућности да прихвати додијељени му уговор и квалитетно реализује предмет наведеног

уговора.
Претходном анализом документације пристиглих понуда утврђено је да преостала
понуда испуњава квалификационе услове и припремљена је у складу са захтјевима из
тендерске документације, тако да је преостала прихватљива понуда слиједећа:
“БАБИЋ ПРЕВОЗ“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА, чија цијена понуде износи
43.345,00 КМ без ПДВ-а, одн.50.713,65 КМ са ПДВ-ом;
Из горе наведених разлога, у складу са чланом 72.став 3.под б) Закона о јавним
набавкама БиХ, прихваћена је препорука Комисије за јавну набавку број:01-404-36/2 од
30.05.2018.године, те је одлучено као у члану 1.и 2.ове Одлуке.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
(Мр сци. др мед Раденко Рељић)
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