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Адреса:Ул. Николе Тесле бр. 22, 74450 Брод
тел: 053/610-230; факс 053/610-227
ЈИБ:4404438780007
НАША БАНКА - 554-008-00011385-18
НЛБ БАНКА - 562-005-81565161-71

Број: 03/1-1620/21
Датум: 25.03.2021. године

e-mail: komvod@komvod.com

ПИ&: 404438780007

МБ: 11179134

Жиро рачуни:
НОВА БАНКА - 555-300-00434754-62
АДИККО БАНКА - 552-000-18960788-51

На основу члана 18. став 1., члана 87. став 1. под б) Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 1 О. Закона о јавним
предузећима (.,Службени гласник Републике Српске", број: 75/04 и 78/11 ), члана
15. став 15.1.5. Статута ЈКП "Комвод" а.д. Брод, број: 01-218/19 од 22.05.2019.
године, Захтјева за покретање поступка набавке, број: 1618/21 од 25.03.2021.
године и Приједлога за покретање поступка набавке роба у поступку директног
споразума, број: 2-1619/21 од 25.03.2021. године, Управа предузећа доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке робе у поступку директног споразума
Члан 1.
Предмет набавке: Грубо обрађено дрво
Процијењена вриједност: 6.000,00 КМ без ПДВ-а
Подаци о начину финансирања: Пословни приходи
Врста поступка: Директни споразум
цпв код: 03414000-5
Члан 2.
За извршење ове Одлуке се задужује Служба за правне, послове набавки и
опште послове.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио списа
предмета јавне набавке из члана 1. ове Одлуке.
ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
�Зр Управу

r ;;tftc;ow,

в.д.диреtdg , Бобан Ђурђевић, дипл. ек.
Доставити:
1.Управи предузећа,
2.Служби за правне, послове набавки и опште послове,
3.а/а.
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Адреса: Ул. Николе Тесле бр. 22, 74450 Брод
тел: 053/610-230; факс 053/610-227
ЈИБ:4404438780007
НАША БАНКА - 554-008-00011385-18
НЛБ БАНКА - 562-005-81565161-71

e-mail:komvod@komvod.com

ПИБ: 404438780007

МБ:11179134

Жиро рачуни:
НОВА БАНКА - 555-300-00434754-62
АДИККО БАНКА - 552-000-18960788-51

Број: 03/1-1623/21
Датум: 25.03.2021. године

На основу члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(,,Службени гласник БиХ", број: 39/14) у поступку набавке роба и Позива за
достављање понуда за набавку роба: ,,Грубо обрађено дрво", Управа предузећа
ДОНОСИ

ОДЛУКУ
о избору понуђача и додјели Уговора
Члан 1.
Прихвата се понуда, број: 22/2021 од 25.03.2021. године и Уговор за набавку
роба "Грубо обрађено дрво" се додјељује понуђачу "ЕЛГРАД" д.о.о. Теслић, Д.
Ранковић број 124, 74270 Теслић, за понуђену цијену од 5.999,64 КМ без ПДВ-а,
односно 7.019,58 КМ са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Служба за правне, послове набавки и
опште послове.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
Одлуком, број: 03/1-1620/21 од 25.03.2021. године покренут је поступак набавке
роба "Грубо обрађено дрво".
Уговорни орган је путем Службе за правне, послове набавки и опште послове
провео поступак прикупљања понуда, односно остале активности везане за
набавку, сходно одредбама Закона о јавним набавкама.
Позив за доставу понуда за набавку роба "Грубо обрађено дрво", број:
2-1621/21 од 25.03.2021. године је упућен на адресу:
1."ЕЛГРАД" д.о.о. Теслић, Д. Ранковић број 124, 74270 Теслић
У року предвиђеном за достављање понуда ( 25.03.2021. године до 14:00
часова ), понуђач "ЕЛГРАД" д.о.о. Теслић, Д. Ранковић број 124, 74270 Теслић је
доставио своЈу понуду.
Увидом у достављену понуду, број: 22/2021 од 25.03.2021. године, констатовано
је да је понуђач "ЕЛГРАД" д.о.о. Теслић, Д. Ранковић број 124, 74270 Теслић
доставио своју валидну понуду.
Служба за правне, послове набавки и опште послове доставила је Управи
предузећа Извјештај/Записник о проведеном поступку набавке роба "Грубо
обрађено дрво", са приједлогом за доношење Одлуке о избору понуђача и
додјели Уговора понуђачу "ЕЛГРАД" д.о.о. Теслић, Д. Ранковић број 124, 74270
Теслић јер је именовани понуђач доставио валидну понуду са понуђеном
цијеном од 5.999,64 КМ без ПДВ-а, односно 7.019,58 КМ са ПДВ-ом.
Понуђач испуњава и све остале услове дефинисане
документацијом, као и све постављене квалификационе услове.

тендерском

Након разматрања приједлога Службе за правне, послове набавки и опште
послове, утврђено је да су разлози за избор понуђача оправдани, те је
одлучено као у диспозитиву, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.
Поука о правном лијеку:
На ову Одлуку не може се уложити жалба.
ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
в.д. директор, 8 ,ан Ђурђевић, дипл. ек.
(

Доставити:
1.Понуђачу,
2.Уз предмет,
З.а/а.

