BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK
Broj: 02/1-05-3023-13/21
Ljubuški, 19. siječnja 2022. godine
Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim
nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o
internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom
(''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški'', broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za
javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02-05-3023-1/21 od 06. prosinca 2021. godine, u
postupku javne nabave ''Adaptacija i rekonstrukcija Gradske galerije'' objavljenog dana 13.
prosinca 2021. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-43-3-19/21,
evidencijski broj: 02/1-05-3023/21, Gradonačelnik je d o n i o
ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Članak 1.
Prihvaća se Preporuka Povjerenstva za javne nabave, broj: 02-05-3023-12/21 od 18.
siječnja 2022. godine, te se Ugovor za javnu nabavu ''Adaptacija i rekonstrukcija Gradske
galerije'' koja je provedena putem otvorenog postupka javne nabave dodjeljuje ponuditelju
T&D Company d.o.o., Vukovarska 2, 88320 Ljubuški, Ponuda broj: T&D-05-01-GLJ/22
od 05. siječnja 2022. godine, za ponuđenu cijenu koja iznosi 317.618,23 KM bez PDV-a,
kao najpovoljnijem ponuditelju.
Članak 2.
Ponuditelj T&D Company d.o.o. dužan je u roku od pet (5) dana od dana primitka
Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostaviti izvornike ili preslike dokumentacije
propisane Tenderskom dokumentacijom.
Članak 3.
Prijedlog Ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju T&D Company
d.o.o. po pravomoćnosti ove Odluke.
Članak 4.
Za realiziranje ove Odluke zadužuje se i ovlašćuje Služba za stambeno-komunalne
poslove.
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.ljubuski.ba, istovremeno sa
upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 70.
stavak 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuditeljima koji su
sudjelovali u postupku javne nabave, sukladno članku 71. stavak 2. Zakona o javnim
nabavama Bosne i Hercegovine.
O b r a z l o ž e nj e
Postupak javne nabave ''Adaptacija i rekonstrukcija Gradske galerije'' pokrenut je
Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 02/1-05-3023/21 od 06. prosinca 2021.
godine.
Povjerenstvo za javnu nabavu imenovano je Rješenjem broj: 02/1-05-3023-1/21 od 06.
prosinca 2021. godine.
Obavijest o javnoj nabavi objavljena je dana 13. prosinca 2021. godine na Portalu
javnih nabava.
Postupak se provodi putem otvorenog postupka javne nabave.
Povjerenstvo je dana 05. siječnja 2022. godine provelo postupak javnog otvaranja
pristiglih ponuda.
U postupku je utvrđeno kako su svoje ponude blagovremeno dostavili sljedeći
ponuditelji:
1. T&D Company d.o.o.
2. GP Barbarić d.o.o.
Povjerenstvo je dana 12. siječnja 2021. godine održalo sastanak na kojem je pristupilo
pregledu i ocjeni ponuda, te utvrdilo:
Sve ponude su prihvatljive po obliku, sadržaju i potpunosti.
Povjerenstvo je sačinilo rang listu prihvatljivih početnih ponuda, od najuspješnije k
manje uspješnoj, kako slijedi:

Naziv ponuditelja

Iznos ponude u KM sa
eventualnim popustom bez
PDV-a

Osvojena pozicija

T&D Company d.o.o.
GP Barbarić d.o.o.

317.618,23
317.938,79

1.
2.

Kako je u ovom postupku javne nabave u Obavijesti o nabavi i Tenderskoj dokumentaciji
predviđena e-Aukcija, ista je zakazana za dan 18. siječnja 2022. godine u 11:00 sati.
Kao ponuditelji čije su ponude ocijenjene kao prihvatljive u postupku e-Aukcije su mogli
sudjelovati ponuditelji T& D Company d.o.o. i GP Barbarić d.o.o.
Postupak e-Aukcije je proveden u razdoblju od 11:00 do 11:10 sati.
Povjerenstvo je nastavilo postupak pregleda i ocjene ponuda na sjednici Povjerenstva koja se
održala dana 18. siječnja 2022. godine u 12:00 sati.

Povjerenstvo je iz sustava e-nabave preuzelo Izvješće o toku i završetku e-Aukcije, te sačinilo
rang listu konačnih ponuda, nakon održane e-Aukcije:

Naziv ponuditelja

Iznos ponude u KM sa
eventualnim popustom bez
PDV-a

Osvojena pozicija

T&D Company d.o.o.
GP Barbarić d.o.o.

317.618,23
317.938,79

1.
2.

Temeljem prednjeg, prihvaćena je Preporuka Povjerenstva za javne nabave, te je
odlučeno kao u izreci ove Odluke, pa je za najpovoljnijeg ponuditelja odabran ponuditelj
T&D Company d.o.o. koji je ponudio najnižu cijenu ponude, a čija je ponuda tehnički
prihvatljiva i zadovoljava kriterije navedene u Tenderskoj dokumentaciji, što je u skladu sa
člankom 70. Zakona o javnim nabavama.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od deset (10) dana od dana
prijema ove Odluke.
Žalba se ulaže Gradu Ljubuškom u pisanom obliku u četiri (4) primjerka, izravno na
protokol Gradske uprave ili preporučeno putem pošte u skladu sa člankom 99. Zakona o
javnim nabavama.

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić
Dostaviti:
1. T&D Company d.o.o.,
2. GP Barbarić d.o.o.,
3. Služba za stambeno-komunalne poslove,
4. Web-stranica Grada Ljubuškog,
5. A/a.

