ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И
УНАПРЕЂЕЊЕ СЕЛА
БАЊА ЛУКА

Број: 706/15
Датум: 09.06.2015.год.

Југ Богдана 4-6 тел: 051/433-620

На основу члана 90., члана 70.став 1. и 3. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (Службени гласник БиХ бр.39/14), Правилника о поступку директног
споразума Центра број: 153/15 и члана 33. Статута Центра за развој и унапређење
села, у поступку јавне набавке роба- фолија и мрежа за балирање, Директор
Центра,
д о н о с и,
О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача
1. Уговор за јавну набавку роба „Набавка фолија и мрежа за балирање за потребе
РЕЦ „Мањача“ додјељује се понуђачу „Agrocoop“ д.о.о. Kobatovci-Laktaši ,
понуда број 1-92/2015, за понуђену цијену од 5.040,00 КМ без ПДВ-а.
2.Приједлог Уговора о набавци доставит ће се на потпис изабраном
понуђачу„Agrocoop“д.о.о.Kobatovci-Laktaši
3.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је
учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71.став 2.Закона о јавним
набавкама Босне и Херцеговине.
Образложење:
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број
677/15-О од 04.06.2015.године, а на основу Позива за доставу понуде број 678/15 од
04.06.2015.године.
Јавна набавка је проведена путем директног споразума.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 6.000,00 КМ.
Уговорни орган је тражио писани приједлог понуде од једног понуђача, а који обављају
дјелатност која је предмет јавне набавке, због утврђивања тржишности цијена. По
предметној набавци прибављене је једна понуда и то:
3. „Agrocoop“ д.о.о. Kobatovci-Laktaši у износу од 5.040,00 КМ без ПДВ-а.
Понуда достављена од понуђача „Agrocoop“ д.о.о. Kobatovci-Laktaši број 1-92 од
05.06.2015. године, у износу од 5.040,00 КМ без ПДВ-а је прихватљива за уговорни
орган.
Разматрајући захтјев за набавку и понуде понуђача, уговорни орган је из наведених
разлога, примјеном члана 64.став 1.тачка б. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине, те Правилника о поступку директног споразума Центра одлучио као у
диспозитиву ове одлуке.
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 5 (пет) дана од дана
пријема одлуке-обавјештења о избору најповољнијег понуђача.
Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно, или
препорученом поштанском пошиљком. Жалба се подноси у најмање три примјерка.
Достављено:
1. Понуђачима 3х
2. Рачуноводству
3. Евиденција и Архива
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