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Број: 02-370/179-7
Пале, 10.05.2018. године
На основу члана 70. и члана 72. став (3) тачка ц) Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник
БиХ“ бр: 39/14), чланова 43. Правилника o јавним набавкама роба, услуга и радова број: 02-404/1 од
08.01.2015. год., приједлога Комисије и члана 90. Статута општине Пале („Службене новине града
Источно Сарајево“ број: 17/17 и 18/17) Начелник општине Пале, д о н о с и
ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде
и додјели уговора трећерангираном понуђачу
ГП „ПУТ“ ад Источно Сарајево за ЛОТ 3

Члан 1.
Овом одлуком уговор се додјељује на основу отвореног поступка бр: 02-370/179 од 26.03.2018.
год., објављеног на Порталу јавних набавки број: 1390-1-3-22-3-11/18 од 26.03.2018. год. и Сл.
гласнику БиХ број 20 од 30.03.2018. године за избор најповољнијег понуђача за извођење радова на
изградњи и асфалтирању путева на подручју општине Пале.

Члан 2.
Након дописа понуђача „ВЕЛИКЕ ШУМЕ“ доо Пале број: 12-04/18 од 07.05.2018. године
обавијештени смо да наведени понуђач одустаје од додијељеног уговора за ЛОТ 3- Реконструкција
улице Николе Тесле, по одлуци број: 02-370/179-5 од 07.05.2018. године. Сходно томе стекли су се
услови да уговорни орган према члану 72. став 3. тачка ц) Закона о јавним набавкама БиХ додијели
уговор оном понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након понуде најуспјешнијег понуђача, а
то је у овом случају понуђач ГП „ПУТ“ ад Источно Сарајево.

Сходно редослиједу-ранг листи понуда коју је утврдила Комисија, цијена трећерангираног
понуђача износи 187.908,70 КМ и да иста у економском смислу у потпуности задовољава захтјеве
уговорног органа; те се сходно томе уговор додјељује наведеном понуђачу.
Цијенећи наведено Начелник општине доноси одлуку као у диспозитиву.
Члан 3.
По окончању рока за жалбу, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључења
одговарајућег уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку
сходно захтјевима - условима уговорног органа наведеним у тендерској документацији и законским
прописима који регулишу поступке уговарања.

Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за просторно уређење и стамбено - комуналне
паслове и Одјељење за финансије.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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