ЈАВНА УСТАНОВА
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Бања Лука
Број: 01-4308 /16
Датум: 18.07.2016. године
На основу члана 64. став (1) тачка б), члана 70. став (1), (3) и (6) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), а на препоруку комисије за јавне
набавке, утврђену у записнику, број 01-3303/16 од 01.06.2016. године, у поступку
јавне набавке услуге физичко и техничког обезбјеђења имовине, а у складу са
чланом 39. Statuta JU Slu`beni glasnik Republike Srpske, директор JU
Slu`beni glasnik Republike Srpske donosi
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача у поновљеној јавној набавци услуге
физичког и техничког обезбјеђења имовине
I
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке и уговор о набавци услуге
Физичког и техничког обезбјеђења имовине додијељује понуђачу БОНД д.о.о.
Бања Лука за понуђену цијену од 24.000,00 КМ без ПДВ, односно 28.080,00 КМ са
ПДВ.
II
Приједлог уговора о набавци доставиће се изабраном понуђачу на потписивање у
року најкасније од 30 дана, рачунајући од дана обавјештења о избору.
III
Ова одлука биће достављена понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке
на основу члана70. Закона о јавним набавкама, а објавиће се и на веб-страници ЈУ
Службени гласник Републике Српске: www.slglasnik.org.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Уговорни орган ЈУ Службени гласник Републике Српске провео је поступак
набавке услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине.
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком број: 01-4048/16 од 06.07.2016.
године.
Обавјештење о набавци тј, позив за доставу понуде заједно са тендерском
документацијом број 01-4050 од 06.07.2016. године објављен је на WEB страници
ЈУ Службени гласник републике Српске 06.07.2016. године. Ради се о услугама из
анекса II дио Б Закон о јавним набавкама по којим се позив за доставу понуда
објављује на WEB страници ЈУ Службени гласник Републике Српске у складу са
чланом 6. став (2) Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из анекса II

дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Српске“ број
104/14).
Истовремено са објављивањем на WEB страници ЈУ Службени гласник Републике
Српске достављени су и поновљени позиви за доставу понуда са тендерском
документацијом и то: „Бонд“ д.о.о. Бања Лука, „Sector Security“ Бања Лука и
„Alpha Security“ д.о.о. Бања Лука.
Процијењена вриједност набавке: 24.000,00 без ПДВ за период од 2 године.
Критеријум за вредновање понуда и додјелу уговора: најнижа цијена.
Јавно отварање понуда обављено је 15.07.2016. године у 13.30 часова, а
достављање Записника о отварању понуда извршено је у складу са чланом 63. став
(6) Закона о јавним набавкама.
Комисија за јавну набавку, именована Рјешењем број:01- 4049/16 од 06.07.2016.
године, одржала је затворени састанак дана 15.07.2016. године на којем је
извршила провјеру квалификације понуђача и оцјену понуде.
Комисија је у записнику констатовала да је у предметној јавној набавци понуду
доставио један понуђач и то БОНД д.о.о. Бања Лука. У записнику је такође
констатовано да је понуда пристигла благовремено и да није било неблаговремено
запримљених понуда.
У поступку провјере квалификованости понуђача, Комисија је утврдила да
понуђач БОНД д.о.о. Бања Лука испуњава све квалификационе услове постављене
у Тендерској документацији, те да је запримљена понуда прихватљива за Уговорни
орган.
Са Записником о оцјени понуда Комисија је доставила и препоруку да се за
поновљену јавну набавку услуге физичког и техничког обезбјеђења имовине
изабере понуђач БОНД д.о.о. Бања Лука, који је у понуди број 01/П-201/6 од
14.07.2016. године доставио цијену у износу 24.000,00 КМ, без ПДВ, односно
28.050 КМ са ПДВ.
У поступку оцјене проведеног поступка није било неправилности нити
пропуста у раду, који би, евентуално, били основ за неприхватање препоруке
комисије за јавну набавку.
На основу наведеног, а у складу са чланом 64. став (1) тачка б) Закона о
јавним набавкама одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке.
Поука о правном лијеку
Сваки понуђач који има легитимни интерес за конкретни уговор и који сматра
да је Уговорни орган у току поступка додјеле уговора извршио повреду одредби
Закона или подзаконских аката има право, у писаној форми, уложити жалбу на
поступак у року од 5 дана од дана пријема одлуке о избору, односно од дана када је
сазнао за повреду.
Жалба се (у три примјерка) подноси Уговрном органу у складу са чланом 99.
Закона о јавним набавкама.
Достављено:
-БОНД д.о.о. Бања Лука
-а/а x 2
Direktor
Драган Веселиновић с.р.

