Број: 1194/22
Датум: 7.07.2022. .године
На основу члана 64. став (1) тачка б) закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14), члана 6. став (1) Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“, број: 90/14) члана 5. Правилника о јавним набавкама роба,
услуга и радова Јавне установе Центар за културу „Семберија“ Бијељина (број: 1993/21 од
24.12.2021.године), члана 2. Правилника о условима и начину провођења поступка директног
споразума за јавну набавку роба, услуга и радова Јавне установе Центар за културу
„Семберија“ Бијељина (број: 1992/21 од 24.12.2021.године), те члана 21. Стаута Јавне установе
Центар за културу „Семберија“ Бијељина (број: 713/17 од 04.05.2017.године), у поступку јавне
набавке услуге молерско-фарбарске
за потребе Јавне установе Центар за културу
„Семберија“ Бијељина, Директор доноси

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
Прихвата се Понуда Понуђача број: 01/22 од 29.06.2022. године и Уговор за набавку
услуге молерско-фарбарске додјељује се понуђачу "ALFA & OMEGA" d.o.o Цара Уроша
60, Бијељина, вриједност јавне набавке износи 5.110,00 КМ без ПДВ-а, као најбоље
оцијењеном понуђачу
.
II
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу "ALFA &
OMEGA" d.o.o Цара Уроша 60, Бијељина одмах након пријема одлуке о додјели уговора.
III
Ова одлука објавиће се на Internet-страници уговорног органа, истовремено са
упућивањем понуђачима који су учествовали у предметном поступку јавне набавке, у
складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења и доставља се свим понуђачима који
су учествовали у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 71. став (2)
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине

Образложење
Поступак набавке покренут је Одлуком о покретању број: 1132/22 од 29.11.2021. године.
Јавна набавка је проведена путем директног споразума.

Процијењена вриједност предметне јавне набавке је 6.000,00 КМ без ПДВ-а.
Након проведеног поступка о прегледу и оцјени понуда, утврђено је, да је благовремено и
правилно извршено отварање и оцјена достављене понуде, при чему су утврђене сљедеће
чињенице:
- да је укупан број достављених понуда: 3 (три)
- да је благовремено запримљено: 3 (три) понуде
- да је понуда понуђача: "ALFA & OMEGA" d.o.o

Прихватљива
На основу указане потребе за јавном набавком упућен је писмени захтјев за достављање
приједлога понуде од понуђача "ALFA & OMEGA" d.o.o Бијељина, Призма д.о.о.Бијељина,
Колорит т.р.“Дуле“ Бијељина.
Понуђач "ALFA & OMEGA" d.o.o Бијељина доставио је понуду према захтјеву уговорног органа
у укупном износу 5.110,00 КМ без ПДВ-а, Призма д.о.о.Бијељина, у укупном износу 5.332,00 КМ
без ПДВ-а и Колорит т.р.“Дуле“ Бијељина , у укупном износу 5.704, 00 КМ без ПДВ-а.
У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је правилно и потпуно дата
оцјена достављене понуде,
у складу са критеријумом најниже цијене садржаном у писменом захтјеву (позиву).
Наиме, у поступку је оцијењено да јe правилно поступљено, те да је избор најповољнијег понуђача
извршен у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине, подзаконским актима,
интерним актима и писменим захтјевом (позивом) у којем су садржани сви захтијевани услови за
учешће у предметном поступку јавне набавке.
Увидом у приложену документацију и понуду, неспорно је утврђено да је изабрани понуђач
најбоље оцијењен због понуђене најниже цијене.
Изабрани понуђач који је понудио најнижу цијену:
"ALFA & OMEGA" d.o.o, ул. Цара Уроша бр.60, Бијељина из наведених разлога, примјеном
члана 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, односно критеријума
најниже цијене, те члана 6. став (1) Правилника о поступку директног споразума , одлучено је
као у диспозитиву.

У поступку јавне набавке путем директног споразума није дозвољена жалба.
Достављено:
1. Понуђачима, "ALFA & OMEGA“,Призма доо,Колорит т.р.“ Дуле“
2. Рачуноводство
3. Архиви Предузећа.
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__________________________

