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Број: 01-404-150/20
Датум: 13.01.2021. године
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19), 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: 01-404-150/20 од 12.01.2021.године, начелник
Општине Козарска Дубица, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
1.Понуђач „НИГРА“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА изабран је као најповољнији понуђач у
поступку јавне набавке под називом: „Санација санитарних чворова у згради МСШ
„Никола Тесла“ у Козарској Дубици“, чија цијена понуде износи 113.239,98 КМ без ПДВа, одн.132.490,78 КМ са ПДВ-ом.
2.Понуђач „НИГРА“ Д.О.О КОЗАРСКА ДУБИЦА дужан је доставити уговорном органу
оригинале или овјерене копије докумената из члана 45.став (2) тачке од а ) до д) Закона о
јавним набавкама БиХ.Рок за достављање наведене документације 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 тендерској документацији и
законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Образложење
На основу Обавјештења о набавци број: 570-1-3-163-3-23/20, објављеног на Порталу
јавних набавки дана 28.12.2020. године и у „Службеном гласнику БиХ“ број: 1/21 од
08.01.2021. године, проведен је отворени поступак набавке рoбa: „Санација санитарних
чворова у згради МСШ „Никола Тесла“ у Козарској Дубици.
У прописаном року, пријавио се један понуђач и то: „НИГРА“ Д.О.О КОЗАРСКА
ДУБИЦА, чија цијена понуде износи 113.239,98 КМ без ПДВ-а, односно 132.490,78 КМ са
ПДВ-ом.
Комисија за јавну набавку извршила је анализу пристигле понуде, те је утврдила да
понуђач испуњава захтјеве уговорног органа наведене у тендерској документацији, одн. да је
квалификован.
Комисија је извршила анализу финансијског дијела понудe по појединачним ставкама,
као и укупну цијену понудe, те је утврдила да је понуда рачунски исправна.

Код овог поступка предвиђена је е-аукција али у случају пријема једне прихватљиве
понуде е-аукција се не може заказати, него се поступак окончава у складу са чланом
69.Закона.
Анализом и оцјеном квалификоване понуде, примјеном критерија „најнижа цијена“,
Комисија за јавну набавку је записником број: 01-404-150/2-20 од 12.01.2021. године утврдила
да је понуда, са цијеном од 113.239,98 КМ без ПДВ-а односно 132.490,78 КМ са ПДВ-ом.
прихватљива и у складу са процијењеном вриједношћу и обезбијеђеним средствима, те је у
складу с тим дата препорука да се донесе одлука о додјели уговора наведеном понуђачу.
Цијенећи наведено одлучено је као 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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