„Казнено-поправни завод“ Добој
Број: 01-054-919/21
Добој: 05.04.2021. године

У складу са чланпм 64., 65., 70. и 89. Закпна п јавним набавкама БиХ („Службени гласник
БиХ“ брпј: 39/14) и преппрукпм Кпмисије за јавне набавке (преппрука дата у Записнику п
прегледу и пцјени ппнуда брпј: 01-054-919/21 пд 01.04.2021. гпдине), директпр Казненп
ппправнпг завпда Дпбпј, дпнпси следећу:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Директпр Казненп ппправнпг завпда Дпбпј на преппруку Кпмисије за јавне набавке
дпнпси пдлуку п избпру најппвпљнијег ппнуђача у Кпнкурентскпм захтјеву за дпставу ппнуда
брпј: 01-054-919/21 за дпдјелу Уговора за набавку и испоруку месних прерађевина.
Образлпжеое
Најппвпљнији ппнуђач пп наведенпм ппступку је „УНИВЕРЗАЛ- ДО“доо Добој, кпји је
дпставип екпнпмски најппвпљнију ппнуду, а кпја садржи сљедеће елемента:
 Цијена без ПДВ-а:
21.973,00 КМ
 Рпк плаћаоа:
60 дана
Ппнуду је у предвиђенпм рпку дпставип 1 ппнуђач.
Детаљи п разлпгу за избпр најппвпљнијег ппнуђача дати су у Записнику п прегледу и пцјени
ппнуда брпј: 01-054-919/21 пд 01.04.2021. гпдине кпји је саставни дип пве Одлуке.
Угпвпр п предметнпј набавци дпставиће се на пптпис изабранпм ппнуђачу, у складу са
чланпм 89. Став 3. Закпна п јавним набавкама БиХ.
Ппнуђач „Универзал-дп“ дпп Дпбпј, дужан је у року од 5 дана пд дана пријема пве Одлуке
дпставити Угпвпрнпм пргану дпкументе из члана 45. Закпна, на начин дефинисан тачкпм 9. а)д) предметне тендерске дпкументације и дпкументе из члана 47. Закпна на начин дефинисане
тачкпм 10.2. а), б) и ц).
Ова пдлука ће се пбјавити на интернет страници Казненп ппправнпг завпда Дпбпј,
истпвременп са упућиваоем ппнуђачу кпји је благпвременп дпставип ппнуду у ппступку јавне
набавке, у складу са чланпм 70. став (6) Закпна п јавним набавкама БиХ.
Ова Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа.
Поука о правном лијеку:
Прптив пве Одлуке мпже се изјавити жалба у писанпј фпрми у најмаое 3 (три)
примјерка Угпвпренпм пргану Казненп ппправнпм завпду Дпбпј у рпку пд 5 (пет) дана пд дана
пријема пве Одлуке.

ДОСТАВЉЕНО:
1. „УНИВЕРЗАЛ-ДО“ дпп Дпбпј,
2. У тендерску дпкументацију,
3. а/а.

ДИРЕКТОР
__________________
Мр Бранко Милетић

