РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА БРОД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
74450, Светог Саве 39, тел/факс +387(0) 53/610-116, www.opstina-brod.net; e-mail: nacelnik@opstina-brod.net

Број : 02-404-103/19
Датум : 13.12.2019.године
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“број 97/2016), члана 65.
Статута општине Брод (Службени гласник општине Брод бр. 7/17) и члана 70. став (1) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БИХ”, број 39/14) Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
за услугу одржавања јавне расвјете на подручју општине Брод до краја 2019.године понуђачу ДОО
„Техномонт“ Брчкo под условимаиз понуде бр. 19-11-08 од 22.11.2019.године по цијени од 20.500,00 КМ
без ПДВ-а, односно 23.985,00 КМ са ПДВ-ом.
Образложење
Начелник општине Брод је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02-404-103/19 од
05.11.2019.године покренуо поступак јавне набавке за Услуге одржавања уличне расвјете у општини Брод у
2019.години, у процијењеној вриједности 35.000,00 КМ са ПДВ-ом, кроз отворени поступак са примјеном еаукције, објавом Обавјештења на Порталу јавних набавки број 170-1-2-119-3-104/19 од 09.11.2019.године са
тендерском документацијом јавно доступном, објављеном у систему „Е-набавке“.
Комисија за јавне набавке именована рјешењем бр. 02-404-103/19 од 22.11.2019. годинеје након отварања
пристиглих понуда
1. Понуда „Техномонт“ доо Брчко, запримљена дана 25.10.2019.године у 9:15 (број протокола 1444) на
износ од 32.388,97 Км без ПДВ-а, ПДВ у износу од 5.506,12 КМ, укупно 37.895,09 КМ са ПДВ-ом
2. Понуда ДОО „МИГ-Електро“ Мркоњић Град запримљена дана 25.10.2019.godine у 10:10 часова (број
протокола 1446) на износ 29.888,60 Км без ПДв-а, ПДВ у износу од 5.081,06 КМ, укупно 34.969,66 КМ са
ПДВ-ом
извршила анализу и оцјену понуде и Записником о оцјени понуда бр. 02-404-103/19 од 09.12.2019.године
констатовала:

Да понуда понуђача ДОО „Техномонт“ Брчко и ДОО „МИГ-Електро“ Мркоњић Град прихватљиве

Прегледом извјештаја о преузимању тендерске документације из система е-набавке утврђено је да су
понуђачи преузео тендерску документацију кроз систем е-набавке,

да су понуде рачунски исправна,

да нема примјене одредбе члана 66. Закона о јавним набавкама БиХ и члана 17. став (7) Упутства за
припрему модела тендерске документације и понуда : Неприродно ниска цијена,

да је цијена понуде у оквиру процијењене вриједности набавке
Како је тендерском документацијом била предвиђена Е-аукција вриједности понуда понуђача:
1.
ДОО „МИГ-Електро“ Мркоњић Град на износ од 29.888,60 КМ
2.
ДОО „Техномонт“ Брчко на износ од 32.388,97 КМ
су унешене у систем Е-набавке те је заказана Е-аукције у складу са одредбама Правилника о условима и
начину кориштења Е-аукције за 12.12.2019.одине у 12:00 часова са трајањем од 10 минута.
Према Извјештају о току и завртшетку Е-аукције у којој су учествовала два понуђача нова понуда поднешена је
117 пута па коначна ранг листа понуђача који су учествовали у Е-аукцији гласила:
1.
ДОО „Техномонт“ Брчко на износ 20.500,00 КМ без ПДВ-а
2.
ДОО „МИГ-Електро“ Мркоњић Град на износ од 20.980,00 КМ без ПДВ-а
Записником бр. 02-404-103/19 од 13.12.2019.године Комисија је једногласно дала препоруку начелнику
општине о додјели уговора за услугу одржавања јавне расвјете на подручју општине Брод до краја
2019.године понуђачу ДОО „Техномонт“ Брчко са цијеном 20.500,00 КМ без ПДВ-а, односно 23.985,00 КМ са
ПДВ-ом, са образло-жењем за давање такве препоруке.

Прихватајући препоруку Комисије Начелник општине одлучио је као у диспозитиву.
Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Општине Брод истовремено са упућивањем одлуке
понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке.
Правна поука: Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра
да је наручилац прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама и/или подзаконских аката има
право уложити жалбу на поступак у писаној форми на начин и у роковима утврђеним одредбама наведеног
Закона.
Достављено:
Начелник општине
1.
2.
3.
4.
5.

Кабинет,
Понуђачи,
Финансије,
Веб страница Општине,
А/а

Илија Јовичић

