Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK
Broj: 02/1-05-717-7/22
Ljubuški, 07. ožujka 2022. godine
Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i
Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma u Gradu Ljubuškom (''Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog'', broj: 3/17 i
6/20), a na Preporuku Šefa odsjeka za opće poslove i javne nabave, broj: 02/1-05-717-6/22 od
07. ožujka 2022. godine, u postupku javne nabave ''Nabava usluge uokvirivanja fotografija i
printanje'', Gradonačelnik Grada Ljubuškog d o n o s i
ODLUKA
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja
Članak 1.
Prihvaća se Preporuka Šefa odsjeka za opće poslove i javne nabave, broj: 02/1-05-7176/22 od 07. ožujka 2022. godine, te se ugovor za javnu nabavu ''Nabava usluge uokvirivanja
fotografija i printanje'', dodjeljuje ponuditelju ART-GALERI-LJ, Hrvatskih branitelja 88,
88320 Ljubuški, Ponuda od 07. ožujka 2022. godine, za ponuđenu cijenu od 2.500,00 KM
bez PDV-a.
Članak 2.
Prijedlog ugovora dostavit će se na potpis izabranom ponuditelju ART-GALERI-LJ.

Članak 3.
Za realiziranje ove Odluke zadužuje se Odsjek za opće poslove i javne nabave.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se na web-stranici www.ljubuski.ba, istovremeno sa
upućivanjem ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave.
Članak 5.
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 pokrenut je Odlukom Gradonačelnika o pokretanju postupka
javne nabave od 04. ožujka 2022. godine.
Procijenjena vrijednost javne nabave bez PDV-a je 2.500,00 KM.
Poziv za dostavu ponude upućen je elektronskim putem dana 04. ožujka 2022. godine
ponuditelju ART-GALERI-LJ.

Isti je dostavio svoju ponudu pravovremeno i uredno, dana 07. ožujka 2022. godine.
Šef odsjeka za opće poslove i javne nabave izvršio je pregled pristigle ponude i
sačinio Rang listu pristiglih prihvatljivih ponuda:

Naziv ponuditelja

Iznos ponude u KM
sa eventualnim
popustom bez PDV-a

Osvojena
pozicija

ART-GALERI-LJ
2.500,00 KM

1.

Postupak za odabir najpovoljnijeg ponuditelja zasniva se na kriteriju najniža cijena.
Temeljem prednjeg, prihvaćena je preporuka Šefa odsjeka za opće poslove i javne
nabave, te je odlučeno kao u izreci ove Odluke.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke može se izjaviti prigovor najkasnije u roku od pet (5) dana od dana
prijema ove Odluke, a žalba nije dopuštena.

GRADONAČELNIK
__________________
Vedran Markotić
Dostaviti:
- Odsjek za opće poslove i javne nabave,
- ART-GALERI-LJ, Hrvatskih branitelja 88, 88320 Ljubuški,
- a/a.

