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Број: 01-331-3/15
Датум: 26. август 2015.

Нa oснoву члaнa 70. стaв 1. и 3. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (Сл. Глaсник БиХ брoj:
39/14), и чланова 56 и 57, Статута АНУРС-а, нa прeпoруку Кoмисиje зa jaвну нaбaвку брoj:
01-331-2/15 oд 26. августа 2015. гoдинe, предсједник АНУРС-а донио је
OДЛУКУ
o додјели уговора
Члaн 1.
Након окончаног поступка за набавку хотелских и угоститељских услуга за потребе
АНУРС-а у складу са одредбама Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из
Анекса II дио Б Закона, уговор се додјељује најповољнијем понуђачу Хотелу „Босна“
Краља Петра I Карађорђевића 97, Бања Лука, са укупном цијеном понуде 35.441,00 КМ
без ПДВ, а са ПДВ 41.465,97 КМ
Члaн 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставиће се понуђачу који је
учествовао у предметном поступку набавке, у складу са чланом 71. ЗЈН БиХ.
Члан 3.
У складу са чланом 70 став (6) ЗЈН БиХ, ова одлука ће се објавити на web страници
www.anurs.org и доставиће се понуђачу који је учествовао у поступку предметне набавке.
Члан 4.
Уговорни орган ће позвати изабраног понуђача ради закључења уговора којим се
регулисати права и обавезе у вези предметне набавке.

Образложење
АНУРС је Позивом за достављање понуда број 01-332/15 покренуо поступак за
јавну набавку хотелских и угоститељских услуга.
Уговорни орган исти је учинио доступним свим заинтересованим понуђачима путем web
странице www.anurs.org.
У року за достављање понуда, Хотел „Босна“ из Бања Луке је доставио понуду 26.
августа 2015. године која је запримљена на протокулу уговорног органа под бр. 05-339/15
у 10 часова и 40 мин. Комисија за јавне набавке је утврдила да је пнуда у складу са
Позивом за достављање понуда и да је прихватљива.
Имајући у виду горе наведено одлучено је као у диспозитиву.
Правна поука: Жалба у вези предметног поступка додјеле уговора може се
изјавити уговорном органу на начин и у роковима како је прописано члановима 99 и 101,
ЗЈН БиХ.
M. П.
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