Босна и Херцеговина
Република Српска
Општина Рогатица
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-054-6/18
Рогатица, 12.04.2018. године
На основу члана 70. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
Републике Српске“, број 38/14) и препоруке Комисије за провођење јавне набавке од
12.04.2018. године, Начелник општине Рогатица, д о н и о ј е
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за провођење јавне набавке по Отвореном
поступку за достављање понуда за јавну набавку роба – Набавка новог возила хитне
помоћи за потребе ЈЗУ „Дом здравља Рогатица“, број: 01-054-6/18, а уговор о јавној
набавци предметних роба, додјелиће се најповољнијем понуђачу:
„БЛОК“ д.о.о. САРАЈЕВО
Члан 2.
Цијена понуде понуђача „БЛОК“ д.о.о. САРАЈЕВО износи:
66.500,00 КМ без ПДВ-а
(шездесетшестхиљадапетстотина КМ)
Гарантни период: 2 године на мотор, 5 година на карасерију и 2 године на боју без
ограничења километраже.
Члан 3.
О овој Одлуци и резултатима поступка, писмено ће се обавијестити понуђач који је
благовремено доставио своју понуду, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Српске“, број 38/14).
Члан 4.
Уговорни орган ће изабраном понуђачу доставити на потпис приједлог уговора а у
року од 10 дана, све у складу са чланом 98. тачка 2. став а) Закона о јавним набавкама.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење

Одлуком Начелника општине Рогатица, број 01-054-6/18 од 05.03.2018. године,
покренут је поступак за јавну набавку роба – Набавка новог возила хитне помоћи за
потребе ЈЗУ „Дом здравља Рогатица“.
На основу проведеног Отвореног поступка за доставу понуда са објавом
Обавјештења о набавци на Порталу јавних набавки број: 558-1-1-13-3-4/18 од 12.03.2018.
године, проведен је поступак прикупљања понуда, анализе и оцјене понуда.
Констатовано је да је тендерску документацију, према Извјештају о
преузимању тендерске документације од стране понуђача, до остављеног рока за
достављање захтјева за тендерску документацију, преузело укупно 19 учесника:
-

Екапија доо
- 12.03.2018. године,
DERBY TRADE D.O.O.
- 12.03.2018. године,
A.C.l. d.o.o.
- 12.03.2018. године,
„M.R.M.“ export-import d.o.o. - 12.03.2018. године,
SLT d.o.o.
- 12.03.2018. године,
GUMA M D.O.O.
- 12.03.2018. године,
NIPEX
- 12.03.2018. године,
„Fire Trade“ d.o.o.
- 12.03.2018. године,
BBS Europe
- 12.03.2018. године,
Tmp – light
- 12.03.2018. године,
HERCEGOVINAPROMET doo - 12.03.2018. године,
Auto-centar
- 12.03.2018. године,
LADA АУТО ДОО
- 13.03.2018. године,
Удру. „Балк. Истражи. Мреже“ - 13.03.2018. године,
Маркетауто
- 13.03.2018. године,
Павић – комерц доо
- 13.03.2018. године,
Блок доо Сарајево
- 16.03.2018. године,
MIRAKIS DOO
- 20.03.2018. године,
Аутоцентар Шкољић доо
- 20.03.2018. године

До коначног рока за достављање
примљена је једна понуде, и то:

понуда, 11.04.2018.године до 11,00 часова,

„БЛОК“ д.о.о. Сарајево дана 12.04.2018. године у 09,28 h.
Ниједна понуда није повучена прије отварања, те није било неблаговремено
приспјелих понуда.
Након што је предсједавајући провјерио и констатовао да је приспјела једна
понуда, констатовано је да је понуда прописно запакована, запечаћена и приспјела на
вријеме, па се приступило њеном отварању.
Коверта с понудом је нумерисана по редном броју пристизања од стране
овлашћеног лица за пријем поште Општине Рогатица, а по пријему исте.
За отворену понуду, „БЛОК“ д.о.о. Сарајево предсједавајући је, у консултацији
са члановима комисије констатовао да су приложени сви тражени документи и правилно

наведене потребне информације те је објавио слиједеће: број с коверте, име понуђача,
језик понуде.
Понуда понуђача, „БЛОК“ д.о.о. Сарајево задовољава
техничку оцјену понуде.

индивидуалну формалну и

Анализом понуде, примјеном критерија економски најповољнија цијена, Комисија за
провођење јавне набавке констатовала је да је прихватљива понуда понуђача , чија је
понуђена цијена:
Бр. ков
Назив понуђача

1.

„БЛОК“ д.о.о.
Сарајево

Без ПДВ-а у
КМ

66.500,00

Цијена са
попустом
без ПДВ-а у
КМ
66.500,00

ПДВ у КМ

11.305,00

Цијена са
попустом и
ПДВ-ом у
КМ
77.805,00

Понуда у потпуности задовољава у финансијском, формалном и техничком смислу
захтјеве уговорног органа, те је сходно томе, дата препорука од 12.04.2018. године за
доношење одлуке о додјели уговора.
Цјенећи наведено Начелник општине, прихватио је приједлог Комисије за
провођење јавне набавке, те сходно члану 64. став 1. тачка а. Закона о јавним набавкама,
донио одлуку као у диспозитиву.
С обзиром да је уговорни орган примио једну прихватљиву понуду, додјелиће
уговор понуђачу сходно члану 98. став 2. тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник Републике Српске“, број 38/14), најкасније у року од десет дана од дана окончања
поступка јавне набавке.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Јагодић

