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Број: 01-404-61/3-19
Датум: 12.07.2019.године
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Српске",
број: 97/16), члана 66. Статута општине Козарска Дубица ("Сл. гласник Општине Козарска
Дубица", број: 9/17), члана 70. Став 1.Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", број:
39/14) и препоруке Комисије за набавку број: 01-404-61/2-19 од 12.07.2019. године, начелник
општине Козарска Дубица, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
1. Понуђач „СЛОГА“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА изабран је као најповољнији
понуђач у поступку јавне набавке услуга под називом: „ Извођење радова на
реконструкцији дијела улице Др.Младена Стојановића у Козарској Дубици“,
чија цијена понуде износи 31.057,00 КМ без ПДВ-а, односно 36.336,69 КМ са ПДВом.
2. Понуђач „СЛОГА“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА дужан је 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 је 5 (пет) дана, рачунајући од дана пријема ове одлуке.
3. 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
Дана 27.06.2019.године, објавом на Порталу јавних набавки, број Обавјештења о
набавци 570-7-3-55-3-15/19, исправка Обавјештења о набавци бр.570-7-3-55-8-16/19, у
конкурентском захтјеву за достављање понуда покренут је поступак за набавку
радова:“Извођење радова на реконструкцији дијела улице Др.Младена Стојановића у
Козарској Дубици“.
Истовремено са објавом обавјештења о набавци , Позив за преузимање тендерске
документације са портала „ е-набавке“ је упућен на три (3)адресе потенцијалних понуђача.
Након објаве обавјештења и тендерске документације у систему „ е-набавке“, још
четири (4) понуђача је преузело тендерску документацију.Критериј за додјелу уговора била је
„најнижа цијена“.

У прописаном року (09.07.2019. године до 11,00 часова) пристигле су три (3) понуде и
то:
1.„Приједорпутеви“ а.д, чија цијена понуде износи 35.090,50 КМ без ПДВ-а односно
41.055,89 КМ са ПДВ-ом;
2.„Слога“ д.о.о, чија цијена понуде износи 31.057,00 КМ без ПДВ-а односно 36.336,69
КМ са ПДВ-ом;
3.„Нискоградња Марјановић“ д.о.о износи 46.394,00 КМ без ПДВ-а односно 54.280,98
КМ са ПДВ-ом;
Код овог поступка предвиђена је е-аукција која је заказана у складу са одредбама
Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, бр.66/16),
за 12.07.2019.године са почетком у 09:00 часова и предвиђеним трајањем 10 минута и која је
успјешно окончана.
На основу резултата е-аукције који су представљени кроз Извјештај о току и завршетку еаукције, утврђена је коначна ранг листа понуђача:
Ранг
1.
2.
3.

Назив понуђача

Коначна цијена у КМ без ПДВ-а

„СЛОГА“ д.о.о
„ ПРИЈЕДОРПУТЕВИ “ а.д
„НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ д.о.о

31.057,00 КМ
35.090,50 КМ
46.394,00 КМ

Комисија за јавне набавке доставила је начелнику општине записник са оцјене понуда,
извјештај о току и завршетку е-аукције те извјештај о раду са препоруком за доношење
Одлуке о избору најповољнијег понуђача „Слога“ д.о.о Козарска Дубица.
Након разматрања приједлога Комисије утврђено је да су разлози за избор
најповољнијег понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 65.и
70.Закона о јавним набавкама.
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
(Мр сци. др мед. Раденко Рељић)

ДОСТАВЉЕНО:
1. „Слога“ д.о.о Козарска Дубица
2. „Приједорпутеви“ а.д Приједор
3. „Нискоградња Марјановић“ д.о.о Приједор
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