РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА РУДО
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
---------------------------------------------------------------------------Драгољуба Драже Михаиловића бр. 41, 73260 Р У Д О
Теl: 058/711-164, fаx: 058/711-242, е-mail: rudo.nacelnik@teol.net
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Број: 02-404-72/18
Датум: 27.12.2018.год.

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16), члана 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број:
39/14) и члана 67. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 4/17),
Начелник општине Рудо доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
У поступку јавне набавке, путем конкурентског поступка, објављеном на Порталу
јавних набавки бр.: 245-7-2-58-3-22/18 од 07.12.2018. године, а који се односи на „ Израду
пројектно – техничке документације за опремање стамбеног објекта колективног
становања у Рудом“, понуде су доставили следећи понуђачи:
1. „РАДИС“ ДОО Источно Сарајево
2. ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО "ИГ" Бања Лука, ПЈ Требиње
II
Након отварања и прегледа приспјелих понуда утврђено је да понуде у потпуности
испуњавају услове предвиђене тендерском документацијом, па су позване да учествују у
е-аукцији.
III
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Након спроведене е-аукције, добијена је следећа ранг листа:
1. „РАДИС“ ДОО Источно Сарајево на износ од 4.200,00 КМ без ПДВ-а
2. ИНСТИТУТ ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО "ИГ" Бања Лука, ПЈ Требиње на износ
од 5.300,00 KM без ПДВ-а
на основу које је оцијењено да је најповољнији понуђач „РАДИС“ ДОО Источно
Сарајево на износ од 4.200,00 КМ без ПДВ-а

IV
Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-404-72/18 од 27.12.2018 године је
саставни дио ове Одлуке.
V
Против ове Одлуке незадовољна страна има право на жалбу у року од 5 дана од
дана пријема исте. Жалба се подноси писменим путем Начелнику општине Рудо, у
најмање три примјерка.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Рудо“.
ПРИЛОГ:
1. Записник о прегледу и оцијени понуда број: 02-404-72/18 од 27.12.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Рато Рајак,дипл.инж.арх.
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