РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-054-41-1/17
Милићи, 31.07.2017. године

На основу члана 59. став 1. тачка 21. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“, број:
97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) и члана 68. став 1.
тачка 33. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“ број: 5/17) Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у
поступку набавке радова, шифра: 45221000-2

I
У поступку јавне набавке путем конкурентског захтјева за достављање понуда, а која се односи на
набавку радова, реконструкција косог моста у Заклопачи, код М - 19 (л=4,5м, х=3,0м, б=4,0м), под
шифром: 45221000-2, понуду су доставили следећи понуђачи:
1. "РОМАНИЈАПУТЕВИ" а.д. Соколац, и
2. Компанија "БОКСИТ" а.д. Милићи.
II
Након разматрања приспјелих понуда установљено је да обје понуде у потпуности испуњавају услове
предвиђене конкурентским захтјевом за достављање понуда. На основу наведеног критеријума економски најповољнија понуда, гдје је максималан број бодова за цијену 70, а за рок за извођење
радова 30, у конкурентском захтјеву за достављање понуда, извршено је вредновање понуда:

Износ понуде
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"РОМАНИЈАПУТЕВИ" а.д. Соколац

9.701,70

45

88,46

Компанија "БОКСИТ" а.д. Милићи

9.490,81

30

100
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Понуђач

1.
2.

и оцијењено да је економски најповољнија понуда понуђача:
Компанија "БОКСИТ" а.д. Милићи са понуђеном цијеном у бруто износу од 9.490,81 КМ и роком за
извођење радова 30 дана од дана увођења у посао.

III
Против ове одлуке дозвољена је жалба која се може изјавити најкасније у року од 5 дана од дана пријема
исте.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом поштанском
пошиљком.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити
уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.

IV
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Милићи“.

Начелник општине
Момир Лазаревић, с.р.

