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Број: 40-Д-13/21
Станари, 18. јануар 2022. године
На основу члана 24. Статута ЈУ Основна школа „Десанка Максимовић“ Станари, а у складу
са чланом 64, 65. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 39/14) и
препоруком Комисије за јавне набавке (препорука дата у Записнику о прегледу и оцијени
понуда за ЛОТ 1 и ЛОТ 2, број: 40-Д-12/21 од 18. јануара 2022. године), директор школе доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача за ЛОТ 1 и ЛОТ 2
Члан 1.
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени
понуда за ЛОТ 1 и ЛОТ 2, број: 40-Д-12/21 од 18. јануара 2022. године, да се уговор о јавној
набавци радова – „Инсталирање система централног гријања у објектима основне школе – ПО
Драгаловци и ПО Тедин Хан“, додијели понуђачима како слиједи:
1. За ЛОТ 1 – ПО Драгаловци, понуђач „Термо Танасић“ д.о.о. Добој, који је за
предметни лот понудио најнижу цијену, након проведене е-аукције, у износу од
8.879,00 КМ без ПДВ-а, односно 10.388,43 КМ са урачунатим ПДВ-ом и
2. За ЛОТ 2 – ПО Тедин Хан, понуђач „Термо Танасић“ д.о.о. Добој, који је за предметни
лот понудио најнижу цијену, након проведене е-аукције, у износу од 8.439,00 КМ без
ПДВ-а, односно 9.873,63 КМ са урачунатим ПДВ-ом;
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се изабраним понуђачима из члана 1, у складу са
чланом 98. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14).
Члан 3.
Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са
упућивањем понуђачима који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, у
складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број:
39/14).
Члан 4.
Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда за ЛОТ 1 и ЛОТ 2
доставља понуђачима који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, сходно
члану 71. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14).
Образложење
Одлуком о провођењу јавне набавке путем конкурентског поступка, број: 40-Д/21 од 27.
децембра 2021. године, покренут је поступак јавне набавке радова – „Инсталирање система
централног гријања у објектима основне школе – ПО Драгаловци и ПО Тедин Хан“.

Понуде за ЛОТ 1 и ЛОТ 2, су у предвиђеном року до 900 часова, дана 11. јануара 2022.
године доставили 4 (четити) понуђача, и то:
1. „Кула Монт“ д.о.о. Зеница, Билимишће 101, 72000 Зеница,
2. „Петровић“ с.п. Добој, Липац бб, 74000 Добој,
3. „Термо Танасић“ д.о.о. Добој, Крњинских српских бригада 154, 74000 Добој и
4. „Градња Вукајловић“ д.о.о. Брестово, Брестово бб, 74209 Драгаловци.
Отварање понуда је било јавно и на истом је био присутан представник понуђача
„Градња Вукајловић“ д.о.о. Брестово.
Комисија је потом на затвореном састанку одржаном 12. јануара 2022. године, извршила
увид у документацију коју су доставили понуђачи и по том основу утврдила да су сви напријед
наведени понуђачи доставили комплетну документацију, која је захтијевана у Обавјештењу о
набавци број: 11539-7-3-29-3-2/21 од 28. децембра 2022. године и тендерској документацији,
број: 40-Д-2/21, на основу чега су стекли статус квалификованог понуђача.
Комисија је затим извршила рачунску провјеру понуда и констатовала да ниједна понуда
нема рачунских/аритметичких грешака у Анексу 3 – Образац за цијену понуда.
Затим, Комисија је у складу са тачком 17. предметне тендерске документације,
извршила заказивање е-аукције за ЛОТ 1, са даном одржавања 17. јануара 2022. године, у 1000
часова, те за ЛОТ 2, са даном одржавања 17. јануара 2022. године у 1200 часова.
Након проведене е-аукције за оба наведена ЛОТ-а, добијени су сљедећи резултати:
ЛОТ 1 – ПО Драгаловци
Након проведене е-аукције, у трајању од 116 минута, добијени су сљедећи резултати:
ПОНУЂАЧ

РЕДОСЛИЈЕД

„Термо Танасић“ д.о.о. Добој

1

„Петровић“ с.п. Добој

2

„Градња Вукајловић“ д.о.о. Брестово

3

„Кула Монт“ д.о.о. Зеница
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ЛОТ 2 – ПО Тедин Хан
Након проведене е-аукције, у трајању од 38 минута, добијени су сљедећи резултати:
ПОНУЂАЧ

РЕДОСЛИЈЕД

„Термо Танасић“ д.о.о. Добој

1

„Петровић“ с.п. Добој

2

2

„Градња Вукајловић“ д.о.о. Брестово

3

„Кула Монт“ д.о.о. Зеница

4

Изабрани понуђачи треба да доставе оригинал или овјерене копије докумената из члана 45.
Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) у року од 5 дана од дана
запримања ове Одлуке. Документа која су достављена као оригинали или овјерене копије у
оквиру понуде понуђача не морају се поново достављати.
У складу са чланом 98. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ, уговор о предметној набавци
доставиће се понуђачу који је понудио најнижу цијену, у року од 10 дана од дана достављања ове
Одлуке.
У поступку оцјене проведеног поступка, директор није нашао разлоге, неправилности
нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за
јавне набавку.
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија за јавне набавке у свему правилно
поступила, те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним
набавкама БиХ, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.
Сходно важећим прописима и Обавјештењу о набавци број: 11539-7-3-29-3-2/21, а на
препоруку Комисије за јавне набавке о избору понуђача, који су за ЛОТ 1 и ЛОТ 2 понудили
најнижу цијену у поступку јавне набавке путем конкурентског поступка, број: 40-Д/21 – Уговор о
набавци радова на инсталирању система централног гријања у објектима основне школе – ПО
Драгаловци и ПО Тедин Хан, одлучено је као у диспозитиву.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Упутство о правном средству:
У складу са чланом 101. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14)
против ове Одлуке може се изјавити жалба у писаној форми.
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