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На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), Записника о оцјени коначних понуда број 01-34598-5/17 од 13.12.2017. год. у поступку јавне набавке Асфалтирање локалних путева на подручју
општине Рибник IV, Начелник је донио

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се
Препорука
Комисије
за јавне набавке, број: 01-345-98-5/17 од
13.12.2017. год. за јавну набавку Асфалтирање локалних путева на подручју општине
Рибник IV и уговор се додјељује понуђачу “Мркоњићпутеви” д.о.о., понуда протоколисана
код уговорног органа под бројем 01-345-98-4/17 од 13.12.2017. год. за понуђену цијену за
Лот 1. 240410.00 КМ без урачунатог ПДВ-а , Лот 2. 106042.92 КМ без урачунатог ПДВ-а , Лот
3. 31630.76 КМ без урачунатог ПДВ-а , Лот 4. 19666.28 КМ без урачунатог ПДВ-а и Лот 5.
35558.78 КМ без урачунатог ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.
Члан 2.
Приједлог уговора о набави доставиће се на потпис изабраном понуђачу “Мркоњићпутеви”
д.о.о. по протеку рока од 15 дана, рачунајући од дана од када су сви понуђачи обавијештени о
избору најповољније понуде (или, уколико је кориштен преговарачки поступак без објаве
обавјештења, по протеку рока од 15 дана од дана објаве добровољног ex ante обавјештења у
складу са чланом 28. став (7) Закона о јавним набавкама).
Члан 3.
Ова одлука објавиће се на веб - страници општине Рибник, истовремено са упућивањем
понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6)
Закона
о
јавним
набавкама
Босне
и
Херцеговине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су
учесрвовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01-40484/17 од 04.12.2017. године.
Јавна набавка је проведена преговарачким поступком без објаве обавјештења.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је за: ЛОТ 1. 260428,25КМ, ЛОТ 2. 106047,67 КМ
ЛОТ 3. 31669,15 КМ, ЛОТ 4. 19681,75 КМ и ЛОТ 5. 35598,16 КМ.

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 01-404-84-1/17 од 04.12.2017.
године.
Комисија за јавну набавку доставила је Записник о оцјени коначних понуда са препоруком
о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке Асфалтирање локалних путева
на подручју општине Рибник IV.
У поступку по Записнику о оцјени коначних понуда је утврђено да је Комисија за јавну
набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих
коначних понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено
следеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1;
- да је благовремено запримљена 1 понуда;
- да није било неблаговремено запримљених понуда;
- да је понуда понуђача “Мркоњићпутеви” д.о.о. прихватљива;
У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно
и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих понуда, у
складу са критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник није нашао разлоге, неправилности
нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхваћање препоруке Комисије
за јавну набавку.
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је
избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама
Босне и Херцеговине, подзаконским актима, интерним актима и тендерским
документом. Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач
најбоље оцијењен.
Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у
износу: Лот 1. 240410.00 КМ без урачунатог ПДВ-а , Лот 2. 106042.92 КМ без урачунатог ПДВа , Лот 3. 31630.76 КМ без урачунатог ПДВ-а , Лот 4. 19666.28 КМ без урачунатог ПДВ-а и
Лот 5. 35558.78 КМ без урачунатог ПДВ-а.
Примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, је
одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 10 (десет) дана од дана
пријема ове одлуке.
Број: 01-345-98-6/17
Датум: 14.12.2017. године

Начелник општине
Раденко Бањац, дипл. инж.

