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Број: 01-404-75/20
Датум: 14.07.2020. године
На основу члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ“,
број: 39/14), а у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци, набавка: „Додатне
испоруке материјала за одржавање путева и улица на подручју општине Козарска Дубица у
току 2020.године“, начелник Општине доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Најповољнији понуђач за набавку: „Додатне испоруке материјала за одржавање путева и
улица на подручју општине Козарска Дубица у току 2020.године“, је понуђач „САРП“
д.о.о Козарска Дубица, у вриједности у износу од 9.000,00 КМ без ПДВ-а односно
10.530,00 КМ са ПДВ-ом.
Образложење
Дана 06.07.2020. године, покренут је поступак набавке: „Извођење радова на
наставку изградње улице 18.септембар у Општини Козарска Дубица“, у преговарачком
поступку без објаве обавјештења о набавци који се води са понуђачем „САРП“ д.о.о
Козарска Дубица. Основ за вођење преговарачког поступка је прописан чланом 22. став (1)
тачка б) Закона о јавним набавкама.
Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене захтјева за учешће и понуде, те
извршених преговора са понуђачем, доставила начелнику Општине извјештај о раду са
препоруком за додјелу уговора понуђачу „САРП“ д.о.о Козарска Дубица.
Након разматрања приједлога Комисије утврђено је да су разлози за доношење овакве
одлуке оправдани, те је одлучено као у диспозитиву, у складу са чланом 24., 28. и чланом 70.
став (1) Закона о јавним набавкама.
На ову одлуку може се уложити жалба, у року од 10 дана од дана објаве ex ante
обавјештења о транспарентности, или у року од 30 (тридесет) дана од дана објаве
обавјештења о додјели уговора ако ex ante обавјештења о транспарентности није објављено.
Накнада за покретање жалбеног поступка износи 500,00 КМ и уплаћује се у складу са
Инструкцијом о начину уплате, контроле и поврата накнада прописаних чланом 108. Закона о
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 86/14), уз плаћање административне таксе.
Доставити:
1. Понуђачу
2. а/а.
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