РЕПУБЛИКА СРПСКА
ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
,,МАЈКЕ ЈУГОВИЋ'' ДОБОЈ
Број: 1078/2018.
Добој, 24. 12. 2018.
На основу члана 64. став (1) тачка б., члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама
(„Сл. гласник БиХ“, број 39/14), на Препоруку Комисије за јавне набавке од 24.12.2018.
године, у поступку јавне набавке пекарских производа у 2019. години, директор је донио
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке од 24.12.2018. године и уговор за
јавну набавку пекарских производа у 2019. години, додјељује се понуђачу „Прода-монт
д.о.о.'' Добој, према Понуди број: 1572/2018 од 14.12.2018. године, те након проведеног
поступка Е-аукције, за понуђену цијену 12.190,40 КМ односно 14.262,77 КМ са ПДВом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставит ће се на потпис изабраном понуђачу, по
протеку рока од 15 дана, рачунајући од дана када су понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде. Изабрани понуђач је дужан доставити доказе тражене тендерском
документацијом у року од 7 (седам) дана од дана запримања одлуке о избору
најповољнијег понуђача.
Члан 3.
Ова одлука објавит ће се на wеб-страници установе истовремено с упућивањем
понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6)
Закона о јавним набавкама.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су
учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним
набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број:
987/18 од 07.12.2018.године.
Јавна набавка је проведена путем конкурентског поступка. Процијењена вриједност јавне
набавке без ПДВ-а је 12.200,00 КМ. Обавјештење о набавци број: 1320-7-1-257-3-3/18
објављено на порталу јавних набавки 07.12.2018. године.
Тендерску документацију за предметни поступак су преузели: ,,Прода-монт д.о.о.'',
''Прода-монт а.д.'', ,,Екапија доо'', ,,ББС Еуропе и ,,Ас доо''.
Комисија за јавне набавке доставила је дана 19.12.2018. године Записник о оцјени
понуда.

У поступку по Записнику је утврђено да је Комисија за јавне набавке благовремено и
правилно извршила отварање понуде и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила
одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 2.
- да су благовремено запримљене 2 понуде.
- да нема неблаговремено запримљених 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 критеријима из тендерске документације.
Након оцјене да су понуде квалификоване, дана 24.12.2018. године је извршена Е-аукција
(Извјештај у прилогу), на основу кога је Комисија донијела Препоруку о избору
најповољнијег понуђача.
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 да је изабрани понуђач најповољнији због:
Најниже цијене, како слиједи:
Назив / име понуђача

1.

,,ПРОДА-МОНТ'' д.о.о. Добој

Вриједност понуде (са ПДВом)

14.262.77 КМ

Изабрани понуђач је изабран примјењујући критериј најниже цијене, која је понуђена у
износу од 14.262,77 КМ са урачунатим ПДВ -ом, a на коју цијену је извршена примјена
преференцијалног третмана домаћег искључиво у циљу поређења цијена.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б. Најнижа цијена, Закона о
јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба
Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа – ЈПУ ,,Мајке Југовић'' Добој,
најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема ове Одлуке. Жалба се доставља у три
примјерка у писаној форми.
Достављено:
1) Понуђачима
2) а/а

В.Д.Директора
___________________
Савић Давор с.р.

