ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА
''ДЕП-ОТ'' Д.О.О. БАЊА ЛУКА
Број: 043-1026/16
Датум, 15.06.2016. године
На основу члана 30. и 32. Статута Предузећа и члана 70. Закона о јавним
набавкама, Директор Предузећа доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег добављача
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку за избор најповољније понуде за
Набавку гума за радне машине димензија 20,5Rx 25 (радијалне) и да се темељом тога
закључи Уговор о набавци са добављачем ''ПРИНГ'' д.о.о. Бања Лука са понуђеном
цијеном од 14 576,33 КМ у коју је урачунат ПДВ.
Уговор ће бити закључен под условима утврђеним тендерском документацијом и
понудом.
Образложење
Комисија за јавне набавке Предузећа провела је конкурентски поступак јавне
набавке за избор најповољнијег добављача за набавку филтера за радне машине у
пословној 2016.години и то објављивањем обавјештења о набавци на Порталу јавних
набавки бр. 496-7-1-23-3-2/16, а у складу са чланом 14. став 1.ЗЈН. Као критеријум за
оцјену понуда утврђена је најнижа цијена.
Понуде за ову набавку доставили су сљедећи понуђачи:
1. ''Unitrade''д.о.о. Љубушки
2. ''Euro Dam Jas’'д.о.о. Лукавац
3. ''TEI MC'' д.о.о. Бања Лука
4. ''Ауто центар Меркур'' д.о.о. Бања Лука
5. ''ПРИНГ'' д.о.о. Бања Лука
Прегледом понуда понуђача , Комисија је утврдила да су сви понуђачи исправно
попунили понуде и доставили документацију, која је тражена тендерском
документацијом и оцијенила сва три понуђача као квалификована за ову набавку.
Након разматрања свих понуда и документације приложене уз понуду, Комисија је
утврдила да је понуда добављача ''ПРИНГ''д.о.о. Бања Лука по критеријуму најниже
цијене, најповољнија и предложила је Директору Предузећа да закључи Уговор са истим
о набавци предметне робе.
Сходно наведеном Директор Предузећа је донио Одлуку како је назначено у
изреци исте.
Поука о правном лијеку: Против ове Одлуке незадовољни добављачи могу поднијети
приговор Директору Предузећа, ради преиспитивања, и то
у року од десет дана почев од дана пријема исте.
Приговор се подноси у писменој форми.
Доставити:
1. Добављачима
2. Евиденцији
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