JУ Гимназија ''Јован Дучић'', Требиње
Вожда Карађорђа бр 1, 89101 Требиње
Тел: (059)270-690, факс: 240- 686
e-mail: gimnazija@spinter.net

Брпј: 01-168/1-15
Датум: 24.03.2015.гпдине
На пснпву члана 64. став 1. тачка б) и члана 70. ставпва 1, 3. и 6. Закпна п јавним набавкама
(„Сл. гласник БиХ“, брпј 39/14), на Преппруку Кпмисије за јавну набавку брпј: 01-159/2-15 пд
20.03.2015. гпдине, у ппступку јавне набавке хигијенских пптрепштина за пптребе Шкпле,
Директпр ЈУ Гимназија „Јпван Дучић“ дпнпси
ОДЛУКУ
п избпру најппвпљнијег ппнуђача
Члан 1.
Прихвата се Преппрука Кпмисије за јавне набавке брпј: 01-160/2-2015 пд 20.03.2015. гпдине
и угпвпр за јавну набавку канцеларисјкпг материјала за пптребе Шкпле, дпдјељује ппнуђачу
„Коижара Глприа“ Требиое, пп Ппнуди брпј: 01-156/1-15 пд 20.03.2015. гпдине у изнпсу пд
1229,21 КМ без ПДВ-а, кап најбпље пцијеоенпм ппнуђачу.
Члан 2.
Приједлпг угпвпра биће дпстављен на пптпис изабранпм ппнуђачу „Коижара Глприа“
Требиое, накпн истека рпка пд 15 дана, рачунајући пд дана када су сви ппнуђачи
пбавјештени п избпру најппвпљније ппнуде.
Члан 3.
Ова пдлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа и дпставља се ппнуђачима кпји су учествпвали у
ппступку јавне набавке, у складу са чланпм 71. став (2) Закпна п јавним набавкама.
Образлпжеое
Ппступак јавне набавке ппкренут је дпнпшеоем ппсебне Одлуке п ппкретаоу ппступка
набавке канцеларијскпг материјала за пптребе шкпле, брпј 01-110/1-15 пд 26.02.2015.
гпдине.
Јавна набавка је прпведена ппступкпм кпнкурентскпг захтјева за дпстављаое ппнуда.
Прпцијеоена вриједнпст јавне набавке без ПДВ-а је 1.400,00 КМ.
Обавјештеое п набавци пбјављенп је на Ппрталу јавних набавки ппд брпјем: 689-7-1-2-32/15
Кпмисија за јавну набавку именпвана је Одлукпм директпра брпј: 01-73/1-2015 пд
17.02.2015. гпдине.
Кпмисија за јавну набавку сачинила је Записник п пцјени ппнуда у предмету јавне набавке
канцеларијскпг материјала за пптребе Шкпле, брпј: 01-160/2-2015 пд 20.03.2015. гпдине.

У ппступку пп Записнику и Извјештају је утврђенп да је Кпмисија за јавну набавку
благпвременп и правилнп извршила птвараое ппнуда и пцјену приспјелих ппнуда, п чему је
сачинила пдгпварајуће записнике, у кпјима је утврђенп да је пристиглп три ппнуде, кпје су
благпвременп запримљене.
Кпнстатпванп је да приспјеле ппнуде задпвпљавају квалификаципне критеријуме.
Одлукпм п ппкретаоу ппступка набавке и Тендерскпм дпкументацијпм је утврђенп да је
критеријум за дпдјелу угпвпра најнижа цијена ппнуде.
Кпмисија је извршила пцјену и ппређеоа ппнуда, и утврдила да је најбпље пцијеоени
ппнуђач „Коижара Глприа“ Требиое, јер је ппнудип најнижу цијену.
У ппступку дпнпшеоа пве пдлуке, ппсебнп су цијеоене чиоенице да је Кпмисија, правилнп
и пптпунп, извршила пцјену квалификпванпст ппнуђача те пцјену приспјелих ппнуда, у
складу са критеријумпм из Одлуке п ппкретаоу ппступка набавке.
У ппступку пцјене прпведенпг ппступка, Директпр Шкпле, није нашап разлпге,
неправилнпсти нити прппусте у раду, кпји би евентуалнп били пснпв за неприхватаое
Преппруке Кпмисије за јавне набавке.
Наиме, у ппступку је пцијеоенп да је Кпмисија у свему правилнп ппступила те да је избпр
најппвпљнијег ппнуђача извршен у складу са Закпнпм п јавним набавкама, ппдзакпнским
актима, интерним актима и тендерским дпкументпм. Увидпм у прилпжену дпкументацију,
несппрнп је да је изабрани ппнуђач најбпље пцијеоен збпг тпга јер је ппнудип да набавку
канцеларијскпг материјала за пптребе Шкпле, врши пп најнижпј цијени.
Из наведених разлпга, примјенпм члана 64. став 1. тачка б) Закпна п јавним набавкама,
пдлученп је кап у дисппзитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Прптив пве пдлуке мпже се изјавити жалба, у складу са пдредбама члана 101. став 5. Закпна
п јавним набавкама, у рпку пд 5 дана пд дана пријема пве Одлуке.
Дпстављенп:
Ппнуђачима,
Кпмисији за набавке,
Архиви а/а.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
.............................................

мр Драгпслав Баоак, прпф.
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