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На основу члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени гласник БиХ” број 39/14) и
препоруке Комисије за набавке број 01-345-88-5/17 од 02.11.2017. год, Начелник
д о н о с и:

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Понуда понуђача: „Мркоњићпутеви” д.о.о. из М. Града проглашава се најповољнијом, те се
именованом понуђачу додјељује уговор о „Крпање асфалтних путева на подручју општине Рибник”.
Уговорни орган ће истовремено уз ову одлуку обавјестити све учеснике поступка набавке о
резултатима анализе пристиглих понуда у овом поступку набавке у складу са чланом 74. Закона.
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 сходно
захтјевима - условима уговорног органа наведеним у тендерској документацији и законским прописима
који регулишу поступке уговарања.
Образложење
На основу Позива за достављање понуда које је објављено на порталу јавних набавки БиХ бр:
768-7-3-63-3-14/17 од 25.10.2017. год. у поступку Конкурентског захтјева за достављање понуде за
“Крпање асфалтних путева на подручју општине Рибник”, а на основу тендерске документације,
проведен је поступак прикупљања понуда, анализе и оцјене понуда.
Анализом понуда, примјеном критерија „најнижа цијена“, Комисија је записником број 01-345-884/17 од 02.11.2017. год., утврдила ранг листу понуда, сходно којој је:
- првопласирана и најповољнија понуда понуђача: „Мркоњићпутеви” д.о.о. из М. Града, са цијеном
од 8848,00 КМ без урачунатог ПДВ-а, те да иста у економском и техничком смислу у потпуности
задовољава захтјеве уговорног органа, те је сходно томе дата препорука да се донесе одлука о
додјели уговора наведеном понуђачу.
Цијенећи наведено одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да
је наручилац (уговорни орган) у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више
одредби Закона о јавној набавци и/или подзаконских аката или Правилника има право уложити жалбу на
поступак у писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана када је његов подносилац примио одлуку. Жалба
се подноси наручиоцу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку.
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