
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА ГРАДИШКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Улица Видовданска 1а, 78400 Градишка, Република Српска 
Тел.:  ++ 387 51 810-353, Факс.: ++387 51 814 689, 

E-mail: nacelnik.opstine@opstina-gradiska.com, Веб сајт: www. opstina-gradiska.com

 

Број: 02-022-260/18
Датум: 26.06.2018. године

На основу члана  64.  став  (1)  тачка  a), члана 70.  ст.  (1),  (3) и  (6) Закона  о  јавним
набавкама („Службени гласник  Босне и Херцеговине“, број 39/14),  члана 82. став (3)
Закона  о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  Републике  Српске“  број  97/16),
члана 16.  став  (1) Правилника о јавним набавкма у  Општини Градишка („Службени
гласник  општине  Градишка“,  број  6/15),  члана  88.  Статута  општине  Градишка
(„Службени  гласник  општине  Градишка“  број  4/17) на  Препоруку  Комисије  за  јавну
набавку у поступку јавне набавке радова на санацији клизишта на територији општине
Градишка, Начелник општине доноси  

                                        ОДЛУКУ
                   о избору најповољнијег понуђача

I
Прихвата  се  Препорука  Комисије  за  јавну набавку и  уговор за  набавку  радова  на
санацији клизишта на територији  општине Градишка додјељује  се понуђачу „Градис
Инвест“ д.о.о., Село Србац 55, Србац, понуда број II 53-06/18 од 13.06.2018. године за
понуђену цијену у износу од 55.737,10 КМ са урачунатим ПДВ-ом и понуђеним роком
плаћања  од  30  (тридесет)  календарских  дана  од  дана  испостављања
фактуре/привремене ситуације/окончане ситуације, као најбоље оцјењеном понуђачу.

 
  II

Уговорни орган закључиће уговор о набавци радова са најповољнијим понуђачем, под
условима утврђеним у тендерској документацији. 

Понуђач  из  тачке  I  ове  одлуке  обавезан  је  доставити  Уговорном  органу  доказ  о
испуњавању услова из члана  45. став (2) т. а),  б), ц) и д) Закона о јавним набавкама
који не смије бити старији од 3 (три) мјесеца од дана достављања понуде, тј. не смије
бити старији од 14.03.2018. године.

Рок за достављање доказа из претходног става је 5 (пет) дана од дана пријема ове
одлуке.

III
За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује начелник Одјељења за комуналне и
стамбене послове.

IV
Ова одлука објавиће се на web-страници уговорног органа www.opstina-gradiska.com
истовремено с упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке.
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О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број: 
02-022-260/18 од 30.05.2018. године.

Поступак  јавне набавке је  проведен  путем  конкурентског  захтјева  за  достављање
понуда,  за  које  је  објављено  Обавјештење  о  набавци  на  Порталу  јавних  набавки
www.ejn.gov.ba, дана 30.05.2018. године, под  бројем: 594-7-3-64-3-38/18.

Захтјев за достављање понуда је прослијеђен сљедећим понуђачима (истовремено са
слањем обавјештења на Портал јавних набавки):
1. „Хидро-коп“ д.о.о., Суботичка 2ц, Бања Лука,
2.  СЗР „Зоки“, Петра Пеције КГ 3/2, Градишка,
3. „Градис Инвест“ д.о.о., Село Србац 55, Србац.

Поступак јавне набавке провела је  Комисија за јавну набавку именована Рјешењем
број: 02-022-260/18 од 30.05.2018. године.

У  току  поступка  јавне  набавке  Комисија  за  јавну  набавку је запримила  пристигле
понуде, извршила њихово отварање, те преглед и оцјену понуда према захтјевима и
критеријумима из тендерске документације.

У поступку јавне набавке утврђено је сљедеће:
- да је број пристиглих понуда 1 (један);
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда;
- да није било неблаговремених понуда;
- да је број прихватљивих понуда 1 (један);
- да није било неприхватљивих понуда.

У  поступку  доношења  ове  одлуке  посебно  су  цијењене  чињенице  да  је  Комисија,
правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјелих
понуда, сходно критеријумима из тендерске документације.

У  поступку  оцјене  проведеног  поступка,  руководилац  Уговорног  органа  није  нашао
разлоге,  неправилности  нити  пропусте  у  раду,  који  би  евентуално  били  основ  за
неприхватање 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,
подзаконским  актима,  интерним  актима  и  тендерском  документацијом.  Увидом  у
приложену  документацију,  неспорно  је  утврђено да  је  изабрани понуђач  најбоље
оцијењен  по критеријуму „економски  најповољнија понуда“,  односно  броју бодова
израчунатих на основу критеријума утврђених у обавјештењу о набавци у и тендерској
документацији, како слиједи:

Ред.бр
понуде

Назив
понуђача

Цијена Рок плаћања        Укупан
број бодоваБрој бодова Број бодова

1.
„Градис Инвест“ д.о.о. 
Србац 80,00 20,00 100,00
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Изабрани понуђач „Градис Инвест“ д.о.о. Србац  је, како је наведено оцјењен с укупно
100,00 бодова.

Из  наведених  разлога,  примјеном  члана  64.  став  (1)  тачка  а) Закона  о  јавним
набавкама, те члана 16. став (1) Правилника о јавним набавкама у Општини Градишка,
одлучено је као у тачки I диспозитива.

На основу члана 70., став (6) Закона о јавним набавкама ова одлука објавиће се на
web-страници уговорног органа www.opstina-gradiska.com.

На основу члана 71. став (2) Закона о јавним набавкама ова одлука ће се доставити
понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана
пријема ове одлуке.

     
    Жалба се доставља у довољном броју примјерака који не може бити мањи од 3 (три).

Жалба се изјављује  Канцеларији за разматрање жалби – филијала Бања Лука, путем
уговорног органа.

                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                            Зоран Аџић
Доставити:
1. Понуђачу
2. Администратору система због објаве
3. Одјељењу за финансије
4. Одјељење за комуналне и стамбене послове
5. Евиденција
6. а/а
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