РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО
НАЧЕЛНИК
Број: 01/I-013-549/15
Источно Сарајево, 25.05.2015. године
На основу члана 64. став 1. тачка б) члана 70. став (1), (3) и (6) Закона о јавним набавкама („Сл.
гласник БиХ“, број 39/14) и на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 01/I-013-549/15 од
25.05.2015. године, у поступку јавне набавке „Додатни радови на доградњи објекта Дома здравља“
путем преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци, начелник општине Источно Ново
Сарајево је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

I
Понуђачу „Марвел“ доо Источно Сарајево додјељује се уговор за јавну набавку „Додатни радови
на доградњи објекта Дома здравља“, а на основу понуде број: 01/1-248/15 од 25.05.2015. године, за
понуђену цијену у износу од 39.880,42 КМ без ПДВ-а.
II
Приједлог уговора о набавци доставит ће се на потпис изабраном понуђачу, у складу са чланом 98.
став (2) а) ЗЈН БиХ.
III
За извршење ове одлуке задужују се Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове и Одјељење за буџет и финансије у складу са својим надлежностима.
IV
Ова одлука објавиће се на веб-страници www.opstinains.net истовремено са упућивањем понуђачу
који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) ЗЈН БиХ.
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао у поступку
јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2) ЗЈН.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 01/I-013549/15 од 11.05.2015. године.
Јавна набавка је проведена преговарачким поступком без објаве обавјештења.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 49.500,00 КМ.
Комисија за јавну набавку именована је Одлуком број: 01/I-013-549/15 од 11.05.2015. године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 25.05.2015. године записник о оцјени коначне понуде
број: 01/I-013-549/15 од 25.05.2015. године и препоруку о избору најповољнијег понуђача број:
01/I-013-549/15 од 25.05.2015. године, у поступку јавне набавке „Додатни радови на доградњи
објекта Дома здравља“.
У поступку по записницима о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и
правилно извршила отварање понуде и оцјену приспјеле коначне понуде, о чему је сачинила
одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 1;
- да је благовремено запримљена 1 понуда и
- да је понуда понуђача „Марвел“ доо Источно Сарајево прихватљива.
У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и
потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјеле понуде, у складу са
критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног поступка, нису нађене неправилности нити пропусти 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, радила у складу са
ЗЈН, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.
Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, а укупна цијена коначне
понуде која је понуђена је 39.880,42 КМ без ПДВ-а.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став (1) тачка б) ЗЈН, 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.
НАЧЕЛНИК
Љубиша Ћосић

