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: 03/1-1509/21
Датум: 17.03.2021. године

На основу члана 25. и члана 70. став 1., 2. и 3. Закона о јавним набавкма БиХ
(,, Сл ужбени гл асник БиХ", број: 39/14), у Отвореном поступку са предвиђеном Е
аукцијом и Оквирним споразумом за набавку роба "Хемикалије за прераду воде
и баждарење боца" објављен на Е-порталу јавних набавки дана 19.02.2021.
године, Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-37-3-2/21, Управа предузећа
ДОНОСИ

ОДЛУКУ
о избору понуђача и додјели Оквирног споразума
Члан 1.
Прихвата се понуда, број: 35/21 од 10.03.2021. године и Оквирни споразум за
набавку роба Хемикалије за прераду воде и баждарење боца се додјељује
понуђачу "ХЕМИЈА ПАТЕНТИНГ" д.о.о. Лукавац, Магистрални пут 66, 75300
Лукавац за понуђену цијену од 39.970,00 КМ без ПДВ-а, односно 46.764,90 КМ
са ПДВ-ом.
Члан 2.
Приједлог Оквирног споразума доставиће се на потпис изабраном понуђачу.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужује се Служба за правне, послове набавки и
опште посл ове.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
На основу Захтјева за покретање поступка набавке, број: 1100/21 од 18.02.2021.
године и Приједлога за покретање поступка набавке роба, број: 2-1101-17/21 од
18.02.2021. године донесена је Одлука о покретању набавке роба у отовореном
поступку са објавом обавјештења у систему Е-набавки, са предвиђеном Е
аукцијом и Оквирним споразумом са једним понуђачем, број: 03/1-1102/21 од
18.02.2021. године, а што је предвиђено Планом набавки за 2021. годину, број:
03/1-704/21 од 26.01.2021. године и Одлуком, Надзорног одбора, о усвајању
Плана јавних набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2021. годину, број: 02-752/21 од
01.02.2021. године.
На основу Позива за доставу понуда, број: 2-1103-18/21 од 18.02.2021. године,
Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-37-3-2/21 од 19.02.2021., објављено на
Е-порталу јавних набавки, проведен је поступак прикупљања понуда за набавку
роба - Хемикалије за прераду воде и баждарење боца.
Рок за достваљање понуда био је 12.03.2021. године до 11 :ОО часова.
Након истека рока за подношење понуда евидентирано је да је за предметну
набавку пристигла понуда једног понуђача, и то:
1."ХЕМИЈА ПАТЕНТИНГ" д.о.о. Лукавац, Магистрални пут 66, 75300 Лукавац

Након извршеног отварања понуда комисија Је приступила анализи
документације приложене у понуди, у смислу провјере њихове валидности
обзиром на исказане захтјеве уговорног органа у тендерској документацији,
односно вредновање понуде, а у складу са процедурама и правилима
утврђеним тендерском документацијом и Законом о јавним набавкама БиХ,
односно припадајућим подзаконским актима.
Увидом у приложену документацију и суштинском
валидности документације, констатовано је да понуђач
д.о.о. Лукавац, Магистрални пут 66, 75300 Лукавац
правне, економске и техничке услове, односно захтјеве
је доставио понуду како слиједи:
Редни
број
1.

ПОНУЂАЧ
,,ХЕМИЈА ПАТЕНТИНГ" д.о.о.

провјером садржаја и
"ХЕМИЈА ПАТЕНТИНГ"
испуњавају формално
Уговорног органа, те да

Цијена понуде
без ПДВ-а
39.970,00

Цијена понуде
са ПДВ-ом
46.764,90

Сходно наведеном, Комисија је дала препоруку Управи предузеће да донесе
одлуку о избору понуђача и додјели оквирног споразума понуђачу "ХЕМИЈА
ПАТЕНТИНГ" д.о.о. Лукавац, Магистрални пут 66, 75300 Лукавац за понуђену
цијену од 39.970,00 без ПДВ-а, односно 46.764,90 са ПДВ-ом..
Након разматрања приједлога Комисије, утврђено је да су разлози за избор
понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву Одлуке.
Поука о правном лијеку:
Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци
и који сматра да је наручилац прекршио једну или више одредби Закона о
јавним набавкама и/или подзаконских аката има право уложити жалбу на
поступак у писаној форми на начин и у роковима утврђеним у члановима 99. и
101. Закона о јавним набавкама.
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Доставити:
1.Понуђачима,
2.Уз предмет,
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