РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/290-966, e-mail: nacelnik@opstinastanari.com

Број: 02-406-44-10/21
Станари, 26.04.2021. године
На основу члана 68. Статута Општине Станари („Службени гласник Општине Станари“,
број: 5/17), а у складу са чланом 64, 65. и 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени
гласник БиХ“ број: 39/14) и препоруком Комисије за јавне набавке (препорука дата у Записнику
о прегледу и оцијени понуда број: 02-406-44-9/21 од 26.04.2021. године) начелник Општине
Станари доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
I
Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени
понуда број: 02-406-44-9/21 од 26.04.2021. године и уговор о јавној набавци роба – нафта и
нафтни деривати за потребе Општине Станари у периоду 2021-2022. година додијели понуђачу
„ВУКАЈЛОВИЋ“ доо Станари, који је у предметном поступку јавне набавке понудио економски
најповољнију понуду.
II
Приједлог уговора о набавци доставиће се изабраном понуђачу „ВУКАЈЛОВИЋ“ доо
Станари, у складу са чланом 98. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“,
број: 39/14)
III
Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са
упућивањем понуђачу који је благовремено доставио понуду у поступку јавне набавке, у складу
са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14).
IV
Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља понуђачима
који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14).
Образложење
Одлуком о провођењу конкурентског поступка јавне набавке број: 02-406-44/21 од 26.03.2021.
године, покренут је поступак јавне набавке роба – нафта и нафтни деривати за потребе Општине
Станари у периоду 2021-2022. година.

Понуду су у предвиђеном року до 0800 часова 09.04.2021. године доставила два понуђача, и
то:
1. „ВУКАЈЛОВИЋ“ доо Станари и
2. „БАТО ПЕТРОЛ“ доо Добој.
Отварање понуда било је јавно и на њему није било присутних представника понуђача.
Комисија је потом на затвореном састанку одржаном 14.04.2021. године, извршила увид
у комплетну документацију коју су доставили понуђачи и по том основу утврдила да су оба
понуђача доставили комплетну документацију, која је захтјевана у Обавјештењу о набавци број:
5475-7-1-1-3-2/21 и предметној тендерској документацији број: 02-406-44-3/21.
У предметном поступку јавне набавке није захтјевана гаранција за озбиљност понуде.
Комисија је затим извршила рачунску провјеру понуда и констатовала да ниједна понуда
нема аритметичких грешака у Анекса 3 – Обрасца за цијену понуда. Након тога, Комисија је
извршила провјеру Анекса 5 – Образац за оперативне трошкове преузимања горива и
констатовала да је у понуди понуђача „ВУКАЈЛОВИЋ“ доо Станари уписана удаљеност у оба
смјера најближе бензинске пумпе од 0 километара. С обзиром да је констатовано да је
удаљеност предмете бензинске пумпе од Уговорног органа 150 метара, тј. 0,3 километра у ова
смјера, поступљено је у складу са чланом 10. предметне тендерске документације „Нафта и
нафтни деривати за период 2021-2022. година“. Наиме, упућен је допис наведеном понуђачу
број: 02-406-44-8/21 од 14.04.2021. године, којим је обавјештен да је извршена провјера
удаљености у оба смјера између бензинске пумпе и сједишта Уговорног органа, да ће утврђена
удаљеност бити исправљена и да износи 0,3 километара, тј. да ће она бити мјеродавна за даљи
ток бодовања. Поред тога, Комисија је извршила провјеру и понуде понуђача „БАТО ПЕТРОЛ“
доо Добој и на њој није установљена различита удаљеност између бензиске пумпе понуђача и
сједишта Уговорног органа, као ни аритметичка грешка у рачунању оперативних трошкова.
Затим, Комисија је у складу са тачком 10. предметне тендерске документације извршила
бодовање понуда, те су добивени сљедећи резултати:
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Понуђач „ВУКАЈЛОВИЋ“ доо Станари треба да достави оригинал или овјерене копије
докумената из члана 45. и 47. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) у
року од 3 дана од дана запримања ове Одлуке. Документа која су достављена као оригинали или
овјерене копије у оквиру понуде понуђача не морају се поново достављати.
У складу са чланом 98. став (5) Закона о јавним набавкама БиХ, уговор о предметној набавци
доставиће се понуђачу који је дао економски најповољнију понуду у року од десет дана од дана
достављања ове Одлуке.
Одабрани понуђач је дужан да на дан потписа Оквирног споразума достави двије бјанко
сопствене трасиране мјенице које могу бити попуњене на износ до 10% од вриједности
потписаног уговора - Оквирног споразума са ПДВ-ом и 2 (двије) мјеничне изјаве попуњене у
складу са шемом датом у Анексу 12 ове Тендерске документације. Уколико гаранција за уредно
извршење уговора не буде није достављена на прописан начин, у складу са условима из
тендерске документације и у року који је одредио уговорни орган, закључени уговор - Оквирни
споразум ће се сматрати апсолутно ништавним.
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Сходно важећим прописима и Обавјештењу о набавци број: 5475-7-1-1-3-2/21, а на
препоруку Комисије за јавне набавке о избору понуђача који је дао економски најповољнију
понуду у конкурентском поступку јавне набавке број: 02-406-44/21 – Уговор о набавци роба –
нафта и нафтни деривати за потребе Општине Станари у периоду 2021-2022. година, одлучено је
као у диспозитиву.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Поука о правном лијеку: У складу са чланом 101. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени
гласник БиХ“ бр. 39/14) против ове Одлуке може се изјавити жалба у писаној форми у најмање
3 (три) примјерка.
Прилог:
1. Записник о прегледу и оцјени понуда број: 02-406-44-9/21 од 26.04.2021. године - копија

Достављено:
1. „ВУКАЈЛОВИЋ“ доо Станари
2. „БАТО ПЕТРОЛ“ доо Добој
3. У тендерску документацију
4. а/а

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_______________________
Радојица Ћелић

.

3

