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Адреса: Ул. Николе Тесле бр. 22, 74450 Брод 

тел: 053/610-230; факс 053/610-227 e-mail: komvod@komvod.com

ЈИБ:4404438780007 ПИБ:404438780007 МБ: 11179134 

Жиро рачуни: 
НАША БАНКА - 554-008-00011385-18 НОВА БАНКА - 555-300-00434754-62

НЛ& БАНКА - 562-005-81565161-71 АДИККО БАНКА - 552-000-18960788-f.i1

Број: 03/1-4190/20 
Датум: 10.12.2020. године 

На основу чланова 1 О, 33. и 34. Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник 

РС", број: 75/04 и 78/11), члана 18. став (1) а у вези са члановима 87. и 88. Закона 

о јавним набавкама (,,Службени гласник БиХ", број: 39/14 - у даљем тексту: ЗЈН),) 

и члана 25 .. Статута ЈКП "Комвод" а.д. Брод број: 01-218/19 од 22.05.2019. године, 

Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. године, 

Одлуке, Привременог Надзорног одбора, број: 02-347/20 од 28.01.2020. године о 

усвајању Плана набавки за 2020. годину, Измјене и допуне Плана набавки ЈКП 

"Комвод" а.д. Брод, број: 03/1-3859/20 од 30.10.2020. године Одлуке, Надзорног 

одбора, број: 02-3861/20 од 30.10.2020. године, Захтјева за покретање набавке, 

број: 4188/20 од 10.12.2020. године и Приједлога за покретање поступка јавне 

набавке роба, број: 2-4189-165/20 од 10.12.2020. године , Управа предузећа 

доноси: 

ОДЛУКУ 

о поновном покретању поступка набавке роба у поступку јавне набавке -
Конкурентски захтјев за доставу понуда са објавом обавјештења на Е

порталу, примјеном Оквирног споразума са једним понуђачем и 
предвиђеном Е-аукцијом, по ЛОТ-овима 

Члан 1. 

Управа Предузећа покреће поступак јавне набавке роба: 

1. ЛОТ 1 - Материјал за градњу ;
- ЈР ЈН: 44111 000-1
- Процијењена вриједност: 33.000,00 КМ без ПДВ-а
- Подаци о начину финансирања: пословни приходи
- Врста поступка: Конкурентски захтјев за доставу понуда
- Број набавке: 6/1 - Набавка роба у поступку конкурентског захтјева



2. ЛОТ 2 - Разни грађевински материјали

- ЈРЈН: 44190000-8
Процијењена вриједност: 12.000,00 КМ без ПДВ-а

- Подаци о начину финансирања: пословни приходи
- Врста поступка: Конкурентски захтјев за доставу понуда
- Број набавке: 6/1 - Набавка роба у поступку конкурентског захтјева

Члан 2. 
Предмет јавне набавке из тачке I ове Одлуке предвиђен је Планом набавки ЈКП 
ЈСомвод" а.д. Брод, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. године и Одлуком, 
Привременог Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних набавки ЈКП 
,ЈСомвод", број: 02-347/20 од 28.01.2020. године, односно Измјеном и допуном 
Плана набавки за 2020. годину, број: 03/1-3859/20 од 30.10.2020. године и 
Одлуком, Надзорног одбора, о усвајања Измјене и допуне Плана набавки за 
2020. годину, број: 02-3861/20 од 30.10.2020. године. 

Члан 3. 
Укупна вриједност јавне набавке износи 45.000,00 КМ без ПДВ-а, подијељено 
на ЛОТ-ове. 

Члан 4. 
Услови јавне набавке су одређени тендерском документацијом. 

Члан 5. 
Задужује се Служба за правне, послове набавки и опште послове за израду 
тендерске документације и реализацију поступка јавне набавке до фазе 
отварања понуда. 
Задужује се надлежна Комисија за јавне набавке овог Друштва за реализацију 
фазе отварања пристиглих понуда и достављање приједлога Управи Друштва о 
најповољнијем понуђачу. 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и чини саставни дио списа 
предмета јавне набавке из члана 1. ове Одлуке. 
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1. Управи Предузећа,
2.Служби за правне, послове набавки и опште послове,
3.а/а.



Адреса: маг�аlа Тita 9а/1 
Телефон: (033) 251-590 
Факс: (033) 251-595 
Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba 
Wеб: https://www.ejn.gov.ba 

Датум и вријеме креиран.а извјеwтаја:9.2.2021. u 13:35 

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Број поступка 

1 УГОВОРНИ ОРГАН 

1 1. Подаци о уговорном органу 

Назив 

ИДБ/ЈИБ 

1 2- Заједничка набавка 

Не 

11 ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

11 1. Врста уговора

1 Робе, Куповина 

11 2. Подјела на лотове 

Да 

11 2.а. Број лотова

2 

114. Опис

123352-7-1-304/20 

ЈКР "KOMVOD" А.О. BROD 

4404438780007 

11 4.а. Назив предмета оквирног споразума

Poziv za dostavu ponuda, broj: 2-4191-166/20 za nabavku graaevinskog materijala, ро LOT-ovima

11 4.6. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН)

1/6 



Главни предмет 

Додатни предмет(и) 

111 ПОСТУПАК 

111 1. В�1ста поступка 

1 Конкурентски захтјев 

111 2. Критеријуми за додјелу уговора 

1 Најнижа цијена 

111 3. Да ли је кориштена е-аукција? 

Да 

Код 

44000000-0 

44111000-1 

44190000-8 

1114. Провођење поступка електронским путем? 

Не 

Главни рјечник 

Опис 

Грађевинске конструкције и материјали; помоћни 
производи у грађевинарству (осим електричних апарата) 

Материјал за градњу 

Разни грађевински материјали 

2/6 



АНЕКСД 

Број лота 1 
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1 Опис 

11. Назив предмета оквирног споразума

1 LOT 1 - Materijal za gradnju

1 2. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 

Главни рјечник 
Код Опис 

Главни предмет 44000000-0 Грађевинске конструкције и материјали; помоћни 
производи у грађевинарству (осим електричних апарата)

Додатни предмет(и) 44111000-1 Материјал за градњу

1 З. Трајање оквирног споразума 

1 22.1.2021. - 22.1.2022. _ЈL...__, ------------

IV ДОДЈЕЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

IV 1. Подаци о најуспјешнијем понуђачу/групи понуђача 

1 Један понуђач

Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 

1 SIMPRO GRADNJA DOO DOBOJ 44-03153060004 

IV 2. Информације о додјели оквирног споразума 

Општина/Град 

Добој 

IV 2.а. Коначна укупна вриједност оквирног споразума без ПДВ-а у КМ 

28561,00 

IV 2.6. Датум оквирног споразума 

i 22.1.2021. 

IV 2.ц. Број примљених понуда 

3 

IV 2.д. Број прихватљивих понуда 

2 

3/6 

Држава 

Босна и Херцеговина 



IV 2.е. Вриједност најниже прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ 

28561,00 

IV 2.ф. Вриједност највише прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ 

28593,35 

IV 2.г. Примјена преференцијалног третмана 

Не 

4/6 



\ Број лота 

1 Статус лота 

1 Опис 

1 1. Назив предмета оквирног споразума 

1 LOT 2 - Razni gradevinski materijali 

АНЕКСД 

1 
Додије

љ
ен 

1 2. Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 

Код 
Главни рјечник 

Опис 
Главни предмет 44000000-0 Грађевинске конструкције и материјали; помоћни 

производи у грађевинарству (осим електричних ап;; рата)
Додатни предмет(и) 44190000-8 Разни грађевински материјали 

1 3. Трајање оквирног споразума 

i 22.1.2021. - 22.1.2022. 

IV ДОДЈЕЛА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

IV 1. Подаци о најуспјешнијем понуђачу/групи пон,уђача 

1 Један понуђач 

Р.Бр. Назив ИДБ/ЈИБ 

1 INTER-COM DOO ZENICA 4218087760006 

IV 2. Информације о додјели оквирног споразума 

Општина/Град 

Зеница 

IV 2.а. Коначна укупна вриједност оквирног споразума без ПДВ-а у КМ 

9800,00 

IV 2.6. Датум оквирног споразума 

22.1.2021. 

IV 2.ц. Број примљених понуда 

3 

IV 2.д. Број прихватљивих понуда 

2 

5/6 

Држава 

Босна и Херцеговина 



IV 2.е. Вриједност најниже прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ 

9800,00 

IV 2.ф. Вриједност највише прихватљиве понуде без ПДВ-а у КМ 

9988,00 

IV 2.г. Примјена преференцијалног третмана 

Не 

6/6 
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Адреса: Ул. Николе Тесле бр. 22, 74450 Брод 

тел: 053/610-230; факс 053/610-227 e-mail: komvod@komvod.com

ЈИБ:4404438780007 ПИБ: 404438780007 МБ: 11179134 

Жиро рачуни: 

НАША БАНКА - 554-ООВ-00011385-18 НОВА БАНКА - 555-300-00434754-62

НЛ& БАНКА - 562-005-81565161-71 АДИККО БАНКА - 552-000-18960788-fИ

Број: 03/1-261/21 

Датум: 13.01.2021. године 

На основу члана 70. став 1. Закона о јавним набавкма БиХ (,.Службени гласник 

БиХ", број: 39/14), а у поступку конкурентског захтјева за достављање понуде за 

набавку роба: ,,Грађевински материјал", подијељено на ЛОТ-ове, објављеног на 

Е-порталу јавних набавки дана 10.12.2020. године, број Обавјештења о 

набавци: 23352-7-1-304-3-32/20, Управа предузећа доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача и додјели Оквирног споразума 

Члан 1. 

Овом одлуком прихвата се понуда, број: 54/20 од 26.12.2020. године и Оквирни 

споразум за набавку роба ЛОТ 1 - Материја за градњу се додјељује понуђачу 

"СИМПРО-ГРАДЊА" д.о.о. Добој, Озренских српских бригада 66, за понуђену 

цијену од 28.561,00 КМ без ПДВ-а. 

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 послове. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 



Образложење 

На основу Захтјева за покретање :поступка набавке, број: 4188/20 од 10.12.2020. 

године и Приједлога за покретање поступка набавке роба, број: 2-4189-165/20 

од 10.12.2020. године донесена је Одлука о поновном покретању поступка 

набавке роба у поступку јавне набавке - Конкурентски захтјев за достае:у 

понуда са објавом обавјештења на Е-порталу, примјеном Оквирног споразума 

са једним понуђачем и превиђеном Е-аукцијом, по ЛОТ-овима, број: 

03/1-4190/20 од 10.12.2020. године, а што је предвиђено Планом набавки за 

2020. годину, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. године и Одлуком, Привременог 

Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 

2020. годину, број: 02-347/20 од 28.01.2020. године, односно Измјеном и 

допуном Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 

03/1-3859/20 од 30.10.2020. године и Одлуком, Надзорног одбора, о усвајању 

Измјене и допуне Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 

02-3861/20 од 30.10.2020. године.

Уговорни орган, путем Службе за правне, послове набавки и опште послове, 

провео је поступак прикупљања понуда, односно остале активности везане за 

набавку, сходно одредбама Закона о јавним набавкама. 

Констатује се да је конкурентски захтјев објављен на Е-порталу, Позив број: 

2-4191-166/20 од 10.12.2020. године, број Обавјештења о набавци: 23352-7-'1-

304-3-32/20.

Писмо позива о обавјештењу достављено је на адресе 3 (три) потенцијална 
понуђача, и то: 
1.СТР "Л&М", Винска 66, 74450 Брод

2.ТР "БАУ СТИЛ", Кузмановић Ален с.п. Брод, ПЛ.Његоша број 25, 74450 Брод

3.СТР "УНИВЕРЗАЛ", Сијековац број 93, 74450 Брод

Сходно наведеном позиву, рок за подношење понуда био је 28.12.2020. године 

до 11 :ОО часова. 

Након истека рока за подношење понуда евидентирано је да су пристигле 

понуде 3 (три) понуђача, и то: 

1."INTER-COM" д.о.о. Зеница, Врандучка бр. 71 б, 72000 Зеница 
2.СТР "Л&М", Винска бр. 7, 74450 Брод
3."СИМПРО ГРАДЊА" д.о.о., Озренских српских бригада 66, 74000 Добој

Комисија је констатовала да су понуде понуђача достављене на вријеме и 

опечаћене су. 

Након извршеног отварања понуда комисија је приступила анали::;и 

документације приложене у понуди, у смислу провјере њихове валидности 



обзиром на исказане захтјеве уrоворног органа у тендерској документацији, 
односно вредновање понуда, 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 провјером садржаја и 
валидности докуметације, констатовано је да понуђач СТР "Л&М" Винска бб, 
74450 Брод није доставио Рјешење о регистрацији или Актуелни извод из 
судског регистра, ЈИБ и ПИБ, док је тендерском документацијом јасно 
назначено коју документацију понуда треба да садржи. 

Понуђачи "INTER-COM" d.o.o. Зеница, Врандучка бр. 716, 72000 Зеница и 
"СИМПРО ГРАДЊА" д.о.о., Озренских Српских Бригада 6, 74000 Добој 
испуњавају формално правне услове и захтјеве из тендерске документације. 

Имајући у виду наведено, Комисија је констатовала да према достављеним 
понудама ранг листа понуђача, прије проведене Е-аукције, изгледа: 

Р.Б. Назив понуђача Износ понуде без ПДВ-а након 
отварања 

1. СИМ ПРО ГРАДЊА д.о.о. Добој 31.658,75 
2. INTER-COM д.о.о. Зеница 32.567,55 

Након завршене Е-аукције ранг листа понуђача гласи: 

Р.Б. Назив понуђача Износ понуде без ПДВ-а након 
завршене Е-аvкциiе 

1. СИМПРО ГРАДЊА д.о.о. Добој 28.561,00 
2. INTER-COM д.о.о. Зеница 28.593,35 

Након разматрања приједлога Комисије за јавне набавке, утврђено је да су 
разлози за избор најповољнијег понуђача оправдани, те је одлучено као у 
диспозитиву, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ.

Поука о правном лијеку: 
На ову Одлуку заинтересована страна може уложити жалбу у року од 5 (пет) 
дана од дана пријема ове Одлуке. 
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа 

ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД 
За�;:у

Предраг Маринковић 
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Адреса: Ул. Николе Тесле бр. 22, 74450 Брод 

тел: 053/610-230; факс 053/610-227 e-mail: komvod@komvod.com

ЈИБ:4404438780007 ПИБ: 404438780007 МБ: 11179134 

Жиро рачуни: 
НАША БАНКА - 554-008-00011385-18 НОВА БАНКА - 555-300-00434754-62

НЛБ БАНКА - 562-005-81565161-71 АДИККО БАНКА - 552-000-18960788-!И

Број: 03/1-263/21 

Датум: 13.01.2021. године 

На основу члана 70. став 1. Закона о јавним набавкма БиХ (,,Службени гласник 

БиХ", број: 39/14), а у поступку конкурентског захтјева за достављање понуде эа 

набавку роба: ,,Грађевински материјал", подијељено на ЛОТ-ове, објављеног на 

Е-порталу јавних набавки дана 10.12.2020. године, број Обавјештења о 

набавци: 23352-7-1-304-3-32/20, Управа предузећа доноси 

ОДЛУКУ 

о избору најповољнијег понуђача и додјели Оквирног споразума 

Члан 1. 

Овом одлуком прихвата се понуда, број: 00483-12/20-6 од 25.12.2020. године и 

Оквирни споразум за набавку роба ЛОТ 2 - Разни грађевински материјали с:е 

додјељује понуђачу "INTER-COM" д.о.о. Зеница, Врандучка 716, 72000 Зеница, 

за понуђену цијену од 9.800,00 КМ без ПДВ-а. 

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 послове. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 



Образложење 

На основу Захтјева за покретање поступка набавке, број: 4188/20 од 10.12.2020. 

године и Приједлога за покретање поступка набавке роба, број: 2-4189-165/20 

од 10.12.2020. године донесена је Одлука о поновном покретању поступка 

набавке роба у поступку јавне набавке - Конкурентски захтјев за доставу 

понуда са објавом обавјештења на Е-порталу, примјеном Оквирног споразума 

са једним понуђачем и превиђеном Е-аукцијом, по ЛОТ-овима, број: 

03/1-4190/20 од 10.12.2020. године, а што је предвиђено Планом набавки эа 

2020. годину, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. године и Одлуком, Привременог 

Надзорног одбора, о усвајању Плана јавних набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод эа 

2020. годину, број: 02-347/20 од 28.01.2020. године, односно Измјеном и 

допуном Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 

03/1-3859/20 од 30.10.2020. године и Одлуком, Надзорног одбора, о усвајању 

Измјене и допуне Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 

02-3861/20 од 30.10.2020. године.

Уговорни орган, путем Службе за правне, послове набавки и опште послове, 

провео је поступак прикупљања понуда, односно остале активности везане эа 

набавку, сходно одредбама Закона о јавним набавкама. 

Констатује се да је конкурентски захтјев објављен на Е-порталу, Позив број: 

2-4191-166/20 од 10.12.2020. године, број Обавјештења о набавци: 23352-7-1-

304-3-32/20.

Писмо позива о обавјештењу достављено је на адресе 3 (три) потенцијална 
понуђача, и то: 
1.СТР "Л&М", Винска 66, 74450 Брод

2.ТР "БАУ СТИЛ", Кузмановић Ален с.п. Брод, ПЛ.Његоша број 25, 74450 Брод

3.СТР "УНИВЕРЗАЛ", Сијековац број 93, 74450 Брод

Сходно наведеном позиву, рок за подношење понуда био је 28.12.2020. године 

до 11 :ОО часова. 

Након истека рока за подношење понуда евидентирано је да су пристигле 

понуде 3 (три) понуђача, и то: 

1."INTER-COM" д.о.о. Зеница, Врандучка бр. 716, 72000 Зеница 
2.СТР "Л&М", Винска бр. 7, 74450 Брод
3."СИМПРО ГРАДЊА" д.о.о., Озренских српских бригада 66, 74000 Добој

Комисија је констатовала да су понуде понуђача достављене на вријеме и 

опечаћене су. 

Након извршеног отварања понуда комисија је приступила аналиэи 

документације приложене у понуди, у смислу провјере њихове валидности 



обзиром на исказане захтјеве уговорног органа у тендерској документацији, 
односно вредновање понуда, 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 провјером садржаја и 
валидности докуметације, констатовано је да понуђач СТР "Л&М" Винска бб, 
74450 Брод није доставио Рјешење о регистрацији или Актуелни извод из 
судског регистра, ЈИБ и ПИБ, док је тендерском документацијом јасно 
назначено коју документацију понуда треба да садржи. 

Осим тога, понуђач СТР "Л&М", Винска 66, 74450 Брод у Анеску 2 није навео 
цијену за сваку ставку, док је тендерском документацијом јасно назначено да се 
за сваку ставку у понуди мора навести цијена. 

Понуђачи "INTER-COM" d.o.o. Зеница, Врандучка бр. 716, 72000 Зеница и 
"СИМПРО ГРАДЊА" д.о.о., Озренских српских бригада 66, 74000 Добој 
испуњавају формално правне услове и захтјеве из тендерске документације. 

Имајући у виду наведено, Комисија је констатовала да према достављеним 
понудама ранг листа понуђача, прије проведене Е-аукције, изгледа: 

Р.Б. Назив понуђача Износ понуде без ПДВ-а након 
отварања 

1. СИМПРО ГРАДЊА д.о.о. Добој 11.305,00 
2. INTER-COM д.о.о. Зеница 11.887,09 

Након завршене Е-аукције ранг листа понуђача гласи: 

Р.Б. Назив понуђача Износ понуде без ПДВ-а након 
завршене Е-аукције 

1. INTER-COM д.о.о. Зеница 9800,00 
2. СИМПРО ГРАДЊА д.о.о. Добој 9.988,00 

Након разматрања приједлога Комисије за јавне набавке, утврђено је да су 
разлози за избор најповољнијег понуђача оправдани, те је одлучено као у 
диспозитиву, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. 

Поука о правном лијеку: 
На ову Одлуку заинтересована страна може уложити жалбу у року од 5 (пет) 
дана од дана пријема ове Одлуке. 
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа 

Ј�П "КОМВОД" а.д. БРОД 
З�.УПЕ§�У

\ .., �1.-.>. 
Предраг Маринковић 



t17П 
Адреса: Marsala Tita 9а/I 
Телефон: (033) 251-590 
Факс: (033) 251-595 
Е-маил: ejn@javnenabavke.gov.ba 
Wеб: https://www.ejn.gov.ba 

Датум и вријеме слања обав1ештења на објаву:10.12.2020. u 14:53 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ 

23352-7-1-304-3-32/20 

ОДЈЕЉАК 1: УГОВОРНИ ОРГАН 

1 1. Подаци о уговорном органу 

Назив ЈКР "KOMVOD" А.О. BROD 

ИДБ/ЈИБ 4404438780007 

Контакт особа/Служба за контакт Sandra Pavicic 

Адреса Ulica Nikole Tesle 22 

Поштански број 74450 Брод (сп бл) 

Општина/Град Брод 

Телефон (053) 610-230

Факс (053) 610-227

Електронска пошта stanka.pajic@komvod.com 

Интернет адреса www.komvod.com 

1 3. Адреса за пријем понуда/захтјева за учешће 

Као ПОД 11. 

14. Адреса за додатне информације

Као под 11. 

1 5. Врста уговорног органа, ниво и главна дјелатност 

15.а. Врста

Секторски уговорни орган из члана 5. ЗЈН

15.6. Ниво

1 Оnшт
и

нск
и 

н
и

во (РС
)
,
Брод

1 5.ц. Дјелатност 
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Водоснабдјевање 

1 6. Заједничка набавка 

Не 

17. Набавка у име других уговорног органа?

Не 

ОДЈЕЉдК 11: ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

11 1. Врста уговора

1 Робе, Куповина 

11 2. Подј,ела на лотове

Да 

11 2.а. Број лотова 

2 

11 2.6. Понуде се могу доставити за 

Сви лотови 

11 3. Да л1� се намјерава закључити оквирни споразум?

Да 

11 З.а. Број понуђача са којима ће се закључити оквирни споразум 

1 Један понуђач 

11 З.ц. Процијењена укупна вриједност оквирног споразума без ПДВ-а у КМ 

145000,00 

114. Опис:

11 4.а. Назив предмета оквирног споразума 

Poziv za dostavu ponuda, Ьгој: 2-4191-166/20 za nabavku gradevinskog materijala, ро LOT-ovima 

11 4.6. Кратак опис предмета оквирног споразума 

Poziv za dostavu ponuda, broj; 2-4191-166/20 za nabavku gradevinskog materijala, ро LOT-ovima:
LOT 1 - lv1aterijal za gradnju 
LOT 2 - Razni gradevinski materijali 

11 4.ц. Је,динствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 
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Главни рјечник 

Код Опис 

Главни предмет 44000000-0 Грађевинске конструкције и материјали; помоћни 
производи у грађевинарству (осим електричних а па рата) 

44111000-1 Материјал за градњу 
Додатни предмет(и) 

44190000-8 Разни грађевински материјали 

11 5. Подаци о Споразуму о јавној набавци 

11 5.а. Да ли је уговор обухваћен Споразумом о јавној набавци (ГПА)? 

Не 

ОДЈЕЉАК 111: ПРАВНЕ. ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

111 1. Да ли се захтијева гаранција за понуду? 

Не 

111 2. Да ли се захтјева гаранција за извршење уговора? 

Не 

111 3. Битни услови финансирања и плаћања или упућивање на одговарајуће прописе 

Nabavka predvidena Planom nabavki za 2020. godinu, odnosno lzmjenom i dopunom Plana nabavki za 2020. godinu, 
odlozeno placanje 45 dana 

1114. Ограничења за учешће 

Ukoliko ponudaci ne ispunjavaju uslove predvidene tenderskom dokumentacijom 

111 5. Способност за обављање професионалне дјелатности 

Prema TD 

111 б. Економска и финансијска способност 

/ 

111 7. Техничка или професионална способност 

Prema TD 

111 9. Резервисан уговор 

Не 

ОДЈЕЉАК IV: ПОСТУПАК 

IV 1. Врста поступка 

Конкурентски захтјев 
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IV 2. Кри·геријуми за додјелу уговора 

1 Најнижа цијена 

IV 3. Рок за преузимање тендерске документације 

17.12.2020. 

IV 4. Провођење поступка електронским путем? 

Не 

IV 5. Да 11и се намјерава користити е-аукција? 

Да 

IV 6. Да 1Iи је објављено претходно информационо обавјештење? 

Не 

IV 7. Рок за пријем понуда/захтјева за учешће 

1 Датум и вријеме 

IV 8. Рок за отварање понуда 

Адреса и мјесто 

Датум и вријеме 

128.12.2020. 11:00 

ЈКР "KOMVOD" a.d. BROD, UI. Nikole Tesle broj 22, 74450 Brod 

28.12.2020. 12:00 

ОДЈЕЉАК V: ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Zainteresovani ponudaci tendersku dokumentaciju mogu preuzeti do 17.12.2020. godine do 15:00 casova iskljucivo preko e
portala javnih nabavki, u skladu sa uslovima i nacinu objavljivanja i dostavljanja izvjestaja о postupcima javnih nabavki i 
informa,:ionom sistemu, sa predvidenom E-aukcijom 
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Број лота 

1 

IОпис 

11. Назив предмета оквирног споразума

1 LOT 1 - Materijal za gradnju

1 2. Кратак опис предмета оквирног споразума 

1 Nabavka materijala za gradnju 

11 Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 

АНЕКС Б 

Главни рјечник 
Код Опис 

Главни предмет 44000000-0 Грађевинске конструкције и материјали; помоћни 
производи у грађевинарству (осим електричних апарата)

Додатни предмет(и) 44111000-1 Материјал за градњу 

111 Укупна количина или обим оквирног споразума 

1 

1111. Процијењена укупна вриједност оквирног споразума без ПДВ-а у КМ 

33000,00 

111 2. Трајање оквирног споразума 

1 Година(е) 

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова 

Sjediste ugovornog organa ili lokacija na teritoriji opstine Brod, а koju odredi Ugovorni organ 

VII Рок за преузимање тендерске документације 

Рок за преузимање тендерске
документације 

17.12.2020. 

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће 

1 Датум и вријеме 

IX Рок за отварање понуда 

1 Датум и вријеме 

128.12.2020. 11:00 

28.12.2020. 12:00 

5/8 



Х Додатне информације 

Zainteresovani ponudaci tendersku dokumentaciju mogu preuzeti do 17.12.2020. godine do 15:00 casova, iskljucivo preko 
e-portala javnih nabavki, u skladu sa uslovima i nacinu objavljivanja i dostavljanja izvjestaja о postupcima javnih nabavki i
informacionom sistemu, sa predvidenom E-aukcijom.
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Број лота 

2 

1 Опис 

1 1. Назив предмета оквирног споразума 

1 LOT 2 - Razni gradevinski materijali 

1 2. Кратак опис предмета оквирног споразума 

Nabavka raznih gradevinskih materijala 

11 Јединствени рјечник јавне набавке (ЈРЈН) 

АНЕКС Б 

Главни рјечник 
Код Опис 

Главни предмет 44000000-0 Грађевинске конструкције и материјали; помоћни 
производи у грађевинарству {осим електричних ё1nарата)

Додатни предмет(и) 44190000-8 Разни грађевински материјали 

111 Укупна количина или обим оквирног споразума 

1 

111 1. Процијењена укупна вриједност оквирног споразума без ПДВ-а у КМ 

12000,00 

111 2. Трајање оквирног споразума 

1 Година(е) 

V Мјесто испоруке роба или извршења услуга или извођења радова 

Sjediste ugovornog organa ili lokacija па teritoriji opstine Brod, а koju odredi Ugovorni organ 

VII Рок за преузимање тендерске документације 

Рок за преузимање тендерске
документације 

17.12.2020. 

VIII Рок за пријем понуда/захтјева за учешће

1 Датум и вријеме 

IX Рок за отварање понуда 

1 Датум и вријеме 

128.12.2020. 11:00 

28.12.2020. 12:00 
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Х Додатне информације 

Zainteresovani ponudaci tendersku dokumentaciju mogu preuzeti do 17.12.2020. godine do 15:00 casova iskljucivo preko e
portala javnih nabavki, u skladu sa uslovima i nacinu objavljivanja i dostavljanja izvjestaja о postupcima javnih nabavki i 
informa:ionom sistemu, sa predvidenom E-aukcijom 
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