ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
Број: 03/1-1362 /21
Датум:03.03.2021. године
На основу чланова 17. и 18. став 1., члана 87. став 1. под б) Закона о
јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 1О. 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: 218/19 од
22.05.2019. године, Плана јавних набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2021.
годину, број: 03/1-704/21 од 26.01.2021. године, Одлуке, Надзорног одбора, о
усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину, број: 02-752/21 од 01.02.2021.
године, Захтјева за покретање поступка набавке, број:1360/21 од 03.03.2021.
године и Приједлога, Службе за правне, послове набавки и опште послове, за
покретање поступка набавке, број:2-1361-31/21 од 03.03.2021. године, Управа
предузећа ДОНОСИ

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке услуга у поступку директног споразума

Предмет набавке: Ревизија трафо станице ; услуга периодично�·
прегледа и испитивања трансформаторске stanice BTS 10/0,4 kV, 40CI
kVA са допуном плина SF 6 у VN постројењу за 2021. годину.
ЈРЈН: 71600000-4
Процијењена вриједност: до 2.000,00 КМ без ПДВ-а
Подаци о начину финансирања: Пословни приходи
Врста поступка: Директни споразум
Број набавке: 5/1, Услуге на годишњем нивоу у поступку директног споразума
11
Предмет набавке из тачке I ове Одлуке предвиђен је Планом набавки ЈКП
"Комвод" а.д. Брод за 2021. годину, број: 03/1-704/21 од 26.01.2021. године и
Одлуком, Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину,
број: 02-752/21 од 01.02.2021. године.
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Услови јавне набавке биће одређени тендерском документацијом.

IV
Задужује се Служба за правне, послове набавки и опште послове да изради

тендерску документациу и реализује поступак јавне набавке до фазе отварања
понуда.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио списа
предмета јавне набавке из члана I ове Одлуке.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД

-�у
Жељко Миличић, дипл. ек.

Доставити:

1 Управи предузећа,
2.Служба за правне, послове набавки и опште послове,
З.а/а.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
Број: 03/1- 1471/21
Датум: 12.03.2021. године
На основу члана 70 . став (1) и члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( ,,Сл.
Гласник БиХ" број: 3 9/14) а у поступку директног споразума и позива за достављање понуда за
набавку услуга:
Периодични преглед и испитивање трансформаторске станице BTS 10/2,4kV400kVA и
- Допуна плина SF 6 у VN постројењу,
директор предузећа доноси следећу:

ОДЛУКУ

О додјели уговора понуђачу:

Д.о.о. ,,БЕТА ПЛАН" Ул. Краља Александра 66 Добој 74000
На основу позива за достављање понуда у оквиру поступка "Директни споразум"
бр. 2-1363-32/21 од 03.03.2021. године, који се односи на набавку услуга:
Периодични преглед и испитивање трансформаторске станице BTS 10/2,4kV400kVA и
- Допуна плина SF 6 у VN постројењу,
а према спецификацији у прилогу позива за доставу понуда, проведен је поступак прикупљања
понуда, анализа и оцјене понуда.
Анализом понуда, те примјеном критерија "најнижа цијена технички задовољавајуће понуде",
референта за набавку је актом бр. 2-1470-45/21 од 12.03.2021. године утврдио да је понуда,
понуђача Д.о.о. ,,БЕТА ПЛАН" Добој, Ул. Краља Александра бб Добој 7400, валидна, са
цијеном од 1.600,00,00 КМ без ПДВ-а, + 17% ПДВ =272,00 КМ = 1.872,00 КМ са ПДВ-ом, те да
иста у правном , економском и техничком смислу у потпуности задовољава захтјев уговорног
органа, те је сходно томе дата препорука да се додјела уговора изврши наведеном понуђачу.
Цијенећи наведено, уговорни орган доноси одлуку као у диспозитиву.
11

По окончању рока за приговор- жалбу, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача
ради закључења одговарајућег уговор са којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
везане за предметну набавку сходно захтјевима- условима уговорног органа наведеним у
позиву за доставу понуда и законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.
ПРАВНА ПОУКА

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је
наручилац (уговорни орган) у току конкретног поступка до.цјеле уговора прекршио једну или више
одредби Закона о јавној набавци и/или подзаконских аката или Правилника има право уложити
приговор на поступак у писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана када је његов подносилац примио
одлуку односно обавјештење о до.цјели уговора.
Приговор се подноси наручиоцу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку.
Понуђач задржава и друга права приговора утврђена Законом о јавној набавци.

Директор
Жељко Миличић дипл.ек.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
Број: 03/1-1379/21
Датум:04.03.2021. године
На основу чланова 17. и 18. став 1., члана 87. став 1. под б) Закона о
јавним набавкама (,.Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 10. 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: 218/19 од
22.05.2019. године, Плана јавних набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 202·1.
годину, број: 03/1-704/21 од 26.01.2021. године, Одлуке, Надзорног одбора, о
усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину, број: 02-752/21 од 01.02.2021.
године, Захтјева за покретање поступка набавке од 04.03.2021. године Управа
предузећа доноси8

ОДЛУКУ
О набавци опреме у поступку директног споразума

Предмет набавке: Фреза 5,2 kV на бензински погон
ЈРЈН: 42611000-2
Процијењена вриједност: до =650,00 КМ без ПДВ-а
Подаци о начину финансирања: Пословни приходи
Врста поступка: Директни споразум
Број набавке: 5/1, специјалне машине и алатке на годишњем нивоу у поступку
Директног споразума.
11
Предмет набавке из тачке I ове Одлуке предвиђен је Планом набавки ЈКП
"Комвод" а.д. Брод за 2021. годину, број: 03/1-704/21 од 26.01.2021. године и
Одлуком, Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину,
број: 02-752/21 од 01.02.2021. године.
111
Услови јавне набавке биће одређени тендерском документацијом.

IV
Задужује се Служба за правне, послове набавки и опште послове да изради
тендерску документациу и реализује поступак јавне набавке до фазе отварања
понуда.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио списа
предмета јавне набавке из члана I ове Одлуке.

ЈКП ..,КОМ ВОД" а.д. БРОД

·�

Жељко Миличић, дипл. ек.

Доставити:
1 Управи предузећа,
2.Служба за правне, послове набавки и опште послове,
З.а/а.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
Број: 1382/21-2
Датум: 05.03.2021. године
На основу члана 70 . став (1) и члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( ,,Сл.
Гласник БиХ" број: 39/14) а у поступку директног споразума и позива за достављање понуда за
набавку робе:
Фрезе на бензински погон , снаге 5,2 kV
директор предузећа доноси следећу:

ОДЛУКУ

О одабиру понуђача:

ТР "РЕФЛЕКТА" Јована Рашковића 66, 74450 Брод , Вл. Игњатић Никола
На основу позива за достављање понуда у оквиру поступка ,Директни споразум"
бр. 2-1382-34/21 од 04.03.2021. године, који се односи на набавку предметних роба:
а према спецификацији у прилогу позива за доставу понуда, проведен је поступак прикупљања
понуда, анализа и оцјене понуда.
Анализом понуда, те примјеном критерија "најнижа цијена технички задовољавајуће понуде",
референта за набавку је актом бр. 1382/21-1 од 05.03.2021. године утврдио да је понуда,
понуђача ТР "РЕФЛЕКТ А" Брод ,валидна, са цијеном од =543,59 КМ без ПДВ-а,+ 17% ПДВ
=92,41 КМ= 636,00 КМ са ПДВ-ом, те да иста у правном , економском и техничком смислу у
потпуности задовољава захтјев уговорног органа, те је сходно томе дата препорука да се
до.цјела уговора изврши наведеном понуђачу.
Цијенећи наведено, уговорни орган доноси одлуку као у диспозитиву.
II

По окончању рока за приговор - жалбу, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача
ради закључења одговарајућег уговор са којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
везане за предметну набавку сходно захтјевима- условима уговорног органа наведеним у
позиву за доставу понуда и законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

ПРАВНА ПОУКА
Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је
наручилац (уговорни орган) у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више
одредби Закона о јавној набавци и/или подзаконских аката или Правилника има право уложити
приговор на поступак у писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана када је његов подносилац примио
одлуку односно обавјештење о додјели уговора.
Приговор се подноси наручиоцу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку.
Понуђач задржава и друга права приговора утврђена Законом о јавној набавци.

Директор
Жељко Миличић дипл.ек.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
Број: 03/1-1462/21
Датум:04.03.2021. године
На основу чланова 17. и 18. став 1., члана 87. став 1. под б) Закона о јавним
набавкама (,,Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 1О. 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: 218/19 од 22.05.2019.
године, Плана јавних набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2021. годину, број:
03/1-704/21 од 26.01.2021. године, Одлуке Надзорног одбора, о усвајању Плана
јавних набавки за 2021. годину, број: 02-752/21 од 01.02.2021. године, допуном
Плана набавки 03/1-1415/21 од 09.03.2021. године и Одлуком НО број: 021417/21 од 09.03.2021. године, Захтјева за покретање поступка набавке
број:1460/21 и Приједлога број:1461/21 од 09.03.2021. године, Управа
предузећа доноси
ОДЛУКУ
О набавци роба у поступку директног споразума

Предмет набавке:
Предмет јабне набавке је набавка роба
- Парковска трава- сјеме ( Енглески љуљ ) количина 200,00 кг
50,00 кг.
- Вјештачко ђубриво
- Кристалон 1/1
14 л
ЈРЈН: 03111000-2
Процијењена вриједност: до ;:2.000,00 КМ без ПДВ-а
Подаци о начину финансирања: Пословни приходи
Врста поступка: Директни споразум
Број набавке у допуни Плана 40/1, сјеме на годишњем нивоу у поступку
Директног споразума.
11

Предмет набавке из тачке I ове Одлуке предвиђен је Планом набавки ЈКП
"Комвод" а.д. Брод за 2021. годину, број: 03/1-704/21 од 26.01.2021. године и
Одлуком, Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину,
број: 02-752/21 од 01.02.2021. године и допуном Плана набавки 03/1-1415/21 од
09.03.2021. године и Одлуком НО број: 02-1417/21 од 09.03.2021. године
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Услови јавне набавке биће одређени тендерском документацијом.

IV

Задужује се Служба за правне, послове набавки и опште послове да изради
тендерску документациу и реализује поступак јавне набавке до фазе отварања
понуда.
V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио списа
предмета јавне набавке из члана I ове Одлуке.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
За Управу

�\

·

Жељко Миличић, дипл. ек.

Доставити:
1 Уп рави предузећа,
2.Служба за правне, послове набавки и опште· послове,
З.а/а.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
Број: 03/1- 1496/21
Датум: 16.03.2021. године
На основу члана 70 . став (1) и члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( ,,Сл.
Гласник БиХ" број: 39/14) а у поступку директног споразума и позива за достављање понуда за
набавку роба: Сјеме парковске траве 6-Енглески љуљ, гнојива и кристалона, директор
предузећа доноси следећу:

ОДЛУКУ

О до.цјели уговора понуђачу:

СТР "Ли М" Винска 66, Брод 74450
На основу позива за достављање понуда у оквиру поступка "Директни споразум"
бр. 2-1474-46/21 од 12.03.2021. године, који се односи на набавку роба:
Сјеме парковске траве 6-Енглески љуљ, гнојива и кристалона
а према спецификацији у прилогу позива за доставу понуда, проведен је поступак прикупљања
понуда, анализа и оцјене понуда.
Анализом понуда, те примјеном критерија "најнижа цијена технички задовољавајуће понуде",
референта за набавку је актом бр. 2-1495-51/21 од 16.03.2021. године утврдио да је понуда,
понуђача СТР "Ли М" Винска бб, Брод 74450
, валидна, са цијеном од 1.628,63 КМ без ПДВ-а,+ 17% ПДВ =276,87КМ = 1.905,50 КМ са
ПДВ-ом, те да иста у правном , економском и техничком смислу у потпуности задовољава
захтјев уговорног органа, те је сходно томе дата препорука да се до.цј ела уговора изврши
наведеном понуђачу.
Цијенећи наведено, уговорни орган доноси одлуку као у диспозитиву.
II

По окончању рока за приговор- жалбу, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача
ради закључења одговарајућег уговор са којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
везане за предметну набавку сходно захтјевима- условима уговорног органа наведеним у
позиву за доставу понуда и законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

ПРАВНА ПОУКА
Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је
наручилац (уговорни орган) у току конкретног посrуnка доцјеле уговора прекршио једну или више
одредби Закона о јавној набавци и/или подзаконских аката или Правилника има право уложити
приговор на поступак у писаној форми у року од 5 (пет ) дана од дана када је његов подносилац примио
одлуку односно обавјештење о доцјели уговора.
Приговор се подноси наручиоцу као првостепеној инстанци у жалбеном посrупку.
Понуђач задржава и друга права приговора утврђена Законом о јавној набавци.

Директор
Жељко Миличић дипл.ек.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
Број: 03/1-1477/21
Датум:15.03.2021. године
На основу чланова 17. и 18. став 1., члана 87. став 1. под б) Закона о
јавним набавкама (,.Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 10. 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: 218/19 од
22.05.2019. године, Плана јавних набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2021.
годину, број: 03/1-704/21 од 26.01.2021. године, Одлуке, Надзорног одбора, о
усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину, број: 02-752/21 од 01.02.2021.
године Измјене и Допуне Плана набавки број:03/1-1415/21 и Одлуке НО о
усвајању Измјене и Допуне Плана набавки број:02-1417/21 од 09.03.2021.
године, Захтјева за покретање поступка набавке, број:1475/21 од 15.03.2021.
године и Приједлога, Службе за правне, послове набавки и опште послове, за
покретање поступка набавке, број:2-1476-47/21 од 15.03.2021. године, Управа
предузећа доноси:

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке робе/ опреме у поступку директног
споразума

Предмет набавке: Електромотор дубинске пумпе 18,5 kW

ЈРЈН: 31100000-7
Процијењена вриједност: до 3.000,00 КМ без ПДВ-а
Подаци о начину финансирања: Пословни приходи
Врста поступка: Директни споразум
Број набавке из Измјене и Допуне Плана ЈН за 2021. годину: 38/2, Услуге на
годишњем нивоу у поступку директног споразума

11
Предмет набавке из тачке I ове Одлуке предвиђен је Планом набавки ЈКП
.Комвод" а.д. Брод за 2021. год,ину, број: 03/1-704/21 од 26.01.2021. године ,
Одлуком, Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину,
број: 02-752/21 од 01.02.2021. године и Измјеном и Допуном Плана набавки
број:03/1-1415/21 и Одлуком НО о усвајању Измјене и Допуне Плана набавки
број:02-1417/21 од 09.03.2021. године.
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Услови јавне набавке биће одређени тендерском документацијом.
IV

Задужује се Служба за правне, послове набавки и опште rюслове да изради
тендерску документациу и реализује поступак јавне набавке до фазе отварања
понуда.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио списа
предмета јавне набавке из члана I ове Одлуке.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
За Управу
1,�
Жељ·ко Миличић, дипл. ек.

Доставити:
1 Управи предузећа,
2.Служба за правне, послове набавки и опште послове,
З.а/а.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
Број: 03/1- 1539/21
Датум: 18.03.2021. године
На основу члана 70 . став (1) и члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( ,,Сл.
Гласник БиХ" број: 39/14) а у поступку директног споразума и позива за достављање понуда за
набавку роба: Електромотор 18,5 kV * Л, директор предузећа доноси следећу:
ОДЛУКУ
О до.цјели уговора понуђачу:

Д.о.о. ,,КБА-СЕРВИС" Ул. Семберска број 35, 76100 Брчко
На основу позива за достављање понуда у оквиру поступка "Директни споразум"
бр. 2-1484-50/21 од 15.03.2021. године, који се односи на набавку роба:
Електромотор 18,5 kV * Л а према спецификацији у прилогу позива за доставу понуда,
проведен је поступак прикупљања понуда, анализа и оцјене понуда.

Анализом понуда, те примјеном критерија "најнижа цијена технички задовољавајуће понуде",
референта за набавку је актом бр. 2-1531-53/21 од 18.03.2021. године утврдио да је понуда,
понуђача Д.о.о. ,,КБА-СЕРВИС" Ул. Семберска број 35, 76100 Брчко
валидна, са цијеном од = 2.988,00 КМ без ПДВ-а;+ ПДВ 17%=507,96 КМ, што укупно износи
=3.495,96 КМ са ПДВ-ом, те да иста у правном , економском и техничком смислу у потпуности
задовољава захтјев уговорног органа, те је сходно томе дата препорука да се додјела уговора
изврши наведеном понуђачу.
Цијенећи наведено, уговорни орган доноси одлуку као у диспозитиву.
II

По окончању рока за приговор - жалбу, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача
ради закључења одговарајућег уговор са којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
везане за предметну набавку сходно захтјевима- условима уговорног органа наведеним у
позиву за доставу понуда и законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.
ПРАВНА ПОУКА

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и кој и сматра да је
наручилац (уговорни орган) у току конкретног посrупка до,цјеле уговора прекршио једну или више
одредби Закона о јавној набавци и/или подзаконских аката или Правилника има право уложити
приговор на поступак у писаној форми у року од 5 (пет) дана од даиа када је његов подносилац примио
одлуку односио обавјештење о до.цј ели уговора.
Приговор се подноси наручиоцу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку.
Понуђач задржава и друга права приговора утврђена Законом о јавној набавци.

Директор
Жељко Миличић
дипл.ек.
,

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
Број: 03/1-1577/21
Датум:22.03.2021. године
На основу чланова 17. и 18. став 1., члана 87. став 1. под б) Закона о
јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 1О. 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: 218/19 од
22.05.2019. године, Плана јавних набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2021.
годину, број: 03/1-704/21 од 26.01.2021. године, Одлуке, Надзорног одбора, о
усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину, број: 02-752/21 од 01.02.2021.
године, Захтјева за покретање поступка набавке, број: 1577/21 од 17.03.2021.
године и Приједлога, Службе за правне, послове набавки и опште послове, за
покретање поступка набавке, број:2-1577/21 од 17.03.2021. године, Управа
предузећа доноси:

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке робе/ опреме у поступку директног
споразума

Предмет набавке: Опрема за хлорну станицу
- Гасни вакуумски регулатор и
- Ињектор за гасни хлор
-

Процијењена вриједност до =2.000,00 КМ без ПДВ-а
ЈРЈН: 42968000-9,
Редни број: 15/2 Плана набавке у поступку Директног споразума.

ЈРЈН: 42968000-9,
Процијењена вриједност: до 2.000,00 КМ без ПДВ-а
Подаци о начину финансирања: Пословни приходи
Врста поступка: Директни споразум
Број набавке из Плана ЈН за 2021. годину: 15/2, набавка роба на годишњем
нивоу у поступку директног споразума
11

Предмет набавке из тачке I ове Одлуке предвиђен је Планом набавки ЈКП
,,Комвод" а.д. Брод за 2021. годину, број: 03/1-704/21 од 26.01.2021. године ,

Одлуком, Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину,
број: 02-752/21 од 01.02.2021. године .
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Услови јавне набавке биће одређени позивом.
IV

Задужује се Служба за правне, послове набавки и опште послове да реализује
поступак јавне набавке ..
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио списа
предмета јавне набавке из члана I ове Одлуке.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
,,. 3,з Управу
,·/4t
/"'1 71l

и

Боба,14 Ђурђевић, дипл. ек.

Доставити:
1Управи предузећа,
2.Служба за правне, послове набавки и опште послове,
З.а/а.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
Број: 03/1- 1590/21
Датум: 22.03.2021. године
На основу члана 70 . став (1) и члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( ,,Сл.
Гласник БиХ" број: 39/14) а у поступку директног споразума и позива за достављање понуда за
набавку опреме за хлорну станицу, директор предузећа доноси следећу:

ОДЛУКУ

О додјели уговора понуђачу:
Д.о.о. Хидроса1штас БХ" Требиље Ул. Степе Степановића бб, Требиље 89101

На основу позива за достављање понуда у оквиру поступка "Директни споразум"
који се односи на набавку роба / опреме:
Опреме за хлорну станицу а према спецификацији у прилогу позива за доставу понуда,
проведен је поступак прикупљања понуда, анализа и оцјене понуда.
Анализом понуда, те примјеном критерија "најнижа ције1iа технички задовољавајуће понуде",
референта за набавку је актом бр. 2-1589-55/21 од 22.03.2021. године утврдио да је понуда,
понуђача Д.о.о. Хидросанитас БХ" Требиње Ул. Степе Степановића бб, Требиње 8910.L
валидна, са цијеном од= 1.800,00 КМ без ПДВ-а ; + ПДВ 17%=306,00 КМ , што укупно износи
=2.106,00 КМ са ПДВ-ом, те да иста у правном , економском и техничком смислу у потпуности
задовољава захтјев уговорног органа, те је сходно томе дата препорука да се до.цјела уговора
изврши наведено м п онуђачу.
Цијенећи наведено, уговорни орган доноси одлуку као у диспозитиву.
11

По окончању рока за приговор - жалбу, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача
ради закључења одговарајућег уговор са којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
везане за предметну набавку сходно захтјевима- условима уговорног органа наведеним у
позиву за доставу понуда и законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.
ПРАВНА ПОУКА
Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је
наручилац (уговорни орган) у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више
одредби Закона о јавној набавци и/или подзаконских аката или Правилника има право уложити
приговор на поступак у писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана када је његов подносилац примио
одлуку односно обавјештење о додјели уговора.
Приговор се подноси наручиоцу као nрвостепе·1-юј инстанци у жалбеном поступку.
Понуђач задржава и друга права приговора утврђена Законом о јавној набавци.

В.д. директор
/

Бобан Ђурђевић, дипл.ек.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
Број: 03/1-1483/21
Датум:15.03.2021. године
На основу чланова 17. и 18. став 1., члана 87. став 1. под б) Закона о
јавним набавкама (,, Службени гласник БиХ", број: 39/14), члана 10. Закона о
јавним предузећима {,,Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/1 ·1 ),
члана 15., став 15.1.5. Статута ЈКП "Комвод" а.д. Брод, број: 218/19 од
22.05.2019. године, Плана јавних набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2021.
годину, број: 03/1-704/21 од 26.01.2021. године, Одлуке, Надзорног одбора, о
усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину, број: 02-752/21 од 01.02.2021.
године Измјене и Допуне Плана набавки број:03/1-1415/21 и Одлуке НО о
усвајању Измјене и Допуне Плана набавки број:02-1417/21 од 09.03.2021.
године, Захтјева за покретање поступка набавке, број:1481/21 од 15.03.2021.
године и Приједлога, Службе за правне, послове набавки и опште послове, эа
покретање поступка набавке, број:2-1482-49/21 од 15.03.2021. године, Управа
предузећа доноси:

ОДЛУКУ
о покретању поступка набавке робе у поступку директног споразума

Предмет набавке: Материјал за гријање - Пелет А 1 класа
ЈРЈН: 44115220-7
Процијењена вриједност: до 1.500,00 КМ без ПДВ-а
Подаци о начину финансирања: Пословни приходи
Врста поступка: Директни споразум
Број набавке из Измјене и Допуне Плана ЈН за 2021. годину: 39/2, робе у
поступку директног споразума
11

Предмет набавке из тачке I ове Одлуке предвиђен је Планом набавки ЈКП
,,Комвод" а.д. Брод за 2021. годину, број: 03/1-704/21 од 26.01.2021. године ,
Одлуком, Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину,
број: 02-752/21 од 01.02.2021. године и Измјеном и Допуном Плана набавки
број:03/1-1415/21 и Одлуком НО о усвајању Измјене и Допуне Плана набавки
број:02-1417/21 од 09.03.2021. године.
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Услови јавне набавке биће одређени тендерском документацијом.
IV

Задужује се Служба за правне, послове набавки и опште послове да изради
тендерску документациу и реализује поступак јавне набавке до фазе отварања
понуда.
V

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио списа
предмета јавне набавке из члана I ове Одлуке.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
За Управу
Жељко Миличић, дипл. ек.

Доставити:
1 Управи предузећа,
2.Служба за правне, послове набавки и опште послове,
З.а/а.

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД
Број: 03/1- 1532/21
Датум: 18.03.2021. године
На основу члана 70 . став (1) и члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( ,,Сл.
Гласник БиХ" број: 39/14) а у поступку директног споразума и позива за достављање понуда за
набавку роба: Материјала за гријање - Пелет Al класе, директор предузећа доноси следећу:

ОДЛУКУ

О до,цјели уговора понуђачу:

СТР "Ли М" Винска бб, Брод 74450
На основу позива за достављање понуда у оквиру поступка "Директни споразум"
бр. 2-1484-50/21 од 15.03.2021. године, који се односи на набавку роба:
Материјала за гријање - Пелет АЈ класе
а према спецификацији у прилогу позива за доставу понуда, проведен је поступак прикупљања
понуда, анализа и оцјене понуда.
Анализом понуда, те примјеном критерија "најнижа цијена технички задовољавајуће понуде",
референта за набавку је актом бр. 2-1531-53/21 од 18.03.2021. године утврдио да је понуда,
понуђача СТР "Ли М" Винска бб, Брод 74450
валидна, са цијеном од = 1.299,15 КМ без ПДВ-а, + 17% ПДВ =220,85 = 1.520,00 КМ са ПДВ
ом, те да иста у правном , економском и техничком смислу у потпуности задовољава захтЈев
уговорног органа, те је сходно томе дата препорука да се додјела уговора изврши наведеном
понуђачу.
Цијенећи наведено, уговорни орган доноси одлуку као у диспозитиву.

II

По окончању рока за приговор- жалбу, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача
ради закључења одговарајућег уговор са којим ће се регулисати међусобна права и обавезе
везане за предметну набавку сходно захтјевима- условима уговорног органа наведеним у
позиву за доставу понуда и законским прописима који регулишу поступке уговарања.
Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

ПРАВНА ПОУКА
Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је
наручилац (уговорни орган) у току конкретног поступка до,Јјеле уговора прекршио једну или више
одредби Закона о јавној набавци и/или подзаконских аката или Правилника има право уложити
приговор на поступак у писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана када је његов подносилац примио
одлуку односно обавјештење о додјели уговора.
Приговор се подноси наручиоцу као првостепеној инстанци у жалбеном поступку.
Понуђач задржава и друга права приговора утврђена Законом о јавној набавци.

Директор
Жељко Миличић дипл.ек.

