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Број: 01-404-96/3-19
Датум: 05.12.2019. 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. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник БиХ", број: 39/14) и
препоруке Комисије за набавку број: 01-404-96/2-19 од 04.12.2019. године, начелник
Општине Козарска Дубица, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
1.Понуђач „МР СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА изабран је као
најповољнији понуђач у поступку јавне набавке под називом: „Услуге зимског одржавања
градских улица и локалних некатегорисаних путева на подручју oпштине Козарска
Дубица у току 2020.године“, по цијени у износу од 90.224,32 КМ са урачунатим попустом
и без ПДВ-а (словима: деведесетхиљададвијестотинедвадесетчетири и 32/100 КМ), одн.
105.562,45 КМ (словима: стотинупетхиљадапетстотинашездесетдвије и 45/100 КМ) са
ПДВ-ом.
2.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: 570-1-2-96-3-24/19, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 19.11.2019.године и у „Службеном гласнику БиХ“ број: 77/19 од
22.11.2018. године, проведен је отворени поступак набавке услуга: „Услуге зимског
одржавања градских улица и локалних некатегорисаних путева на подручју Општине
Козарска Дубица у току 2019.године“.
У прописаном року, пријавила су се два понуђача и то: “МР СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ Д.О.О
КОЗАРСКА ДУБИЦА и “НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О ПРИЈЕДОР.
Комисија за јавну набавку извршила је анализу пристиглих понуда, те је утврдила да сви
понуђачи испуњавају захтјеве уговорног органа наведене у тендерској документацији, одн. да
су квалификоване. Након извршене анализе финансијског дијела понуде утврђено је да су све
понуде рачунски исправне
Будући да је критериј за избор најповољнијег понуђача у предметној набавци
„најнижа цијена технички задовољавајуће понуде“, Комисија је записником број: 01-404-96/219 од 04.12.2019.године утврдила ранг-листу квалификованих понуђача:

1.“МР СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА, чија цијена понуде износи
104.912,00 КМ без ПДВ-а и попуст у износу од 14.687,68 КМ што укупно износи 90.224,32
КМ без ПДВ-а;
2.“НИСКОГРАДЊА МАРЈАНОВИЋ“ Д.О.О ПРИЈЕДОР, чија цијена понуде износи
109.748,30 КМ без ПДВ-а.
Првопласирана и најповољнија понуда је понуђача “МР СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ Д.О.О
КОЗАРСКА ДУБИЦА са укупном цијеном од 90.224,32 КМ са урачунатим попустом и
без ПДВ-а (словима: деведесетхиљададвијестотинедвадесетчетири и 32/100 КМ), одн.
105.562,45 КМ (словима: стотинупетхиљадапетстотинашездесетдвије и 45/100 КМ) са
ПДВ-ом, те је у складу с тим, дата препорука да се донесе одлука о додјели уговора
наведеном понуђачу.
Првопласирани понуђач је у понуди доставио документе у складу са чланом 47, те
документе којима потврђује да се случајеви наведени у члану 45.став 1 Закона о јавним
набавкама не односе на њега, тако да исте није потребно да доставља накнадно
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 Канцеларији за разматарање
жалби, Филијала Бања Лука, путем уговорног органа, у три примјерка.
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