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Адреса: Yn. Нмкоnе 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

НЛБ БАНКА -562-005-81565161-71 

НОВА БАНКА - 555-300-00434754-62

АДИККО БАНКА - 552-000-18960788-51

Број: 03/1-1836/21 

Датум: 09.04.2021. 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 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: 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: 03/1-1708/21 од 01.04.2021. 

године и Одлуке ПНО број: 02-1734/21 од 02.04.2021. године о усвајању 

Измјене и допуне Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод, Захтјева Одсјека за 

одржавање број:1834/21 и Приједлога за покретање набавке роба, 

број: 2-1835-63/21 од 09.04.2021. године, Управа предузећа доноси 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка набавке роба у поступку конкурентског захтјева 

Управа ЈКП "КОМ ВОД" а.д. Брод, покреће поступак јавне набавке роба; 

- Нових гума за лака и тешка возила ,

- ЈРЈН:34350000-5

- Врста поступка: Конкурентски захтјев са објавом на Е- порталу Агенције за
јавне набавке са предвиђеном Е -аукцијом и Оквирним споразумом са
једним понуђачем

- Процијењена вриједност: до =45.000,00 без ПДВ-а
- Подаци о начину финансирања: властита средства
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Предмет јавне набавке из тачке I ове Одлуке предвиђен је Измјеном и допуном 
Плана набавке за 2021. годину. 

111 

Укупна вриједност јавне набавке износи до =45.000,00 КМ без ПДВ-а. 

IV 

Средства за набавку услуга су осигурана Планом набавке за 2021. година број: 
03/1-704/21 од 26.01.2021. године, Одлуком Надзорног одбора о усвајању 
Плана набавки број:02-752/21 од 01.02.2021. године.Измјеном и допуном 
Плана набавке број:03/1-1708/21 од 001.04.2021. године, из средстава текућег 
пословања. 

V 

Услови јавне набавке су одређени тендерском документацијом. 

VI 

ЗАДУЖУЈЕ СЕ референт за јавне набавке за израду тендерске документације и 
реализацију поступка јавненабавке 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. 

VII 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

VIII 

Ова Одлука чини саставни дио списа предмета јавне набавке из члана 1. ове 
Одлуке. 

В.д. директор 
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дипл. ек. 
Доставити: 

1. В.д. директору
2. Референт јавне набавке
3. А/а
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Adresa: Marsala Тita 9а/1 
Telefon: (033) 251-590 
Faks: (033) 251-595 
E-mail: ejn@avnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

OBAVJESTENJE О NABAVCI 

23352-7-1-113-3-8/21 

ODJEUAK /: UGOVORN/ ORGAN 

1 1. Podaci о ugovornom organu 

Naziv ЈКР "KOMVOD" A.D. BROD 

IDB/JIВ 4404438780007 

Kontakt osoba/SluЉa za kontakt Stanka Pajic 

Adresa Ulica Nikole Tesle 22 

Postanski broj 74450 Brod (sp Ы) 

Opcina/Grad Brod 

Telefon (053) 610-230

Faks (053) 610-227

Elektronska posta stanka.pajic@komvod.com

lnternet adresa www.komvod.com

1 З. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za ucesce 

Као pod 11. 

1 4. Adresa za dodatne informacije 

Као pod 11. 

1 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost 

1 5.а. Vrsta 

ј Sektorski ugovorni organ iz clana 5. ZJN 

1 5.Ь. Nivo 

1 Opcinski nivo (RS),Brod 

1 5.с. Djelatnost 
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\ Vodosnabdjevanje 

1 6. Zajednicka nabavka 

Ne 

1 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne 

ODJEUAK 11: PREDMEТ UGOVORA 

11 1. Vrsta ugovora 

\ Robe, Kupovina 

11 2. Podjela na lotove 

Ne 

11 3. Da li se namjerava zakljuciti okvirni sporazum?

Da 

11 3.а. Broj ponudaca sa kojima се se zakljuciti okvirni sporazum 

1 Jedan ponudaё 

11 3.Ь. Trajanje okvirnog sporazuma 

1 Godina(e) 

11 3.с. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u КМ 

145000,00 

114. Opis

11 4.а. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 

Poziv za dostavu ponuda Ьгој:2-1922-75/21 od 15.04.2021. godine za nabavku "Novih guma za laka i teska vozila" 

114.Ь. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka novih guma za laka i teska vozila na godisnjem nivou. 

11 4.с. Jedinstveni rjecnik javne nabavke (JRJN) 

Glavni rjecnik 
Kod Opis 

Glavni predmet 34350000-5 Gume za teska i laka vozila 

11 5. Podaci о Sporazumu о javnoj nabavci 
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11 5.а. Da li је ugovor obuhvacen Sporazumom о javnoj nabavci (GPA)? 

Ne 

11 б. Ukupna kolicina ili oblm okvirnog sporazuma 

1 

11 7. Mjesto isporuke roba ili izvrsenja usluga ili izvodenja radova

1 Sjediste ЈКР "KOMVOD" a.d. Brod 

ODJEUAK 111: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNICKE INFORMACIJE 

1111. Оа li se zahtijeva garancija za ponudu? 

Ne 

111 2. Da li se zahtijeva garancija za izvrsenje ugovora? 

Ne 

111 3. Bitni uslovi finansiranja i placanja ili upucivanje na odgovarajuce propise 

Nabavka predvidena lzmjenom i dopunom plana nabavki Ьгој:03/1-1708/21 od 01.04.2021. godinei Odluke PNO Ьгој: 02-
1734/21 od 02.04.2021. godine, finansiranje iz sopstvenih sredstava, odlozeno placanje 45 dana od prijema nesporne 
fakture. 

111 4. Ogranicenja za ucesce 

Ukoliko ponudaci ne ispunjavaju uslove predvidene tenderskom dokumentacijom. 

1115. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti 

Prema TD. 

111 б. Ekonomska i finansijska sposobnost 

/ 

111 7. Tehnicka ili profesionalna sposobnost 

Prema TD 

111 9. Rezervisan ugovor 

Ne 

ODJEUAK IV: POSTUPAK 

IV 1. Vrsta postupka 
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\ Konkurentski zahtjev 

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora 

\ Najniza cijena 

IV З. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije 

20.4.2021. 

IV 4. Pro11odenje postupka elektronskim putem? 

Ne 

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija? 

Da 

IV 6. Da li је objavljeno prethodno informacijsko obavjestenje? 

Ne 

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za ucesce 

\ Datum i vrijeme 1 04.05.2021. 12:00 

IV 8. Rok za otvaranje ponuda 

Adresa i mjesto ЈКР "KOMVOD" A.D. Brod UI. Nikole Tesle 22 74450 Brod 

Datum i vrijeme 04.05.2021. 13:00 

ODJEUAK V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresovani ponudaci TD mogu preuzeti zakljuёno sa 20.04.2021. godine do 20:00 ёasovaiskljucivo kroz sistem Е nabavki 
u skladu sa Uputstvom о uslovima i nacinu objavljivanja i dostavljanja izvjestaja u postupcima javnih nabavki i
informacionom sistemu Е nabavki( ,,SI. Glasnik BiH" 90/14 i 53/15, clan 99. i 101 ZJN )
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ЈКП "КОМ ВОД" а.д. Брод
Николе Тесле 22, 74450 Брод
Број:03/1 -2236/21
Датум: 05.05.2021. године

На основу члана 70 . став (1) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине ( ,,Сл.Гласник БиХ" број:
39/14) у поступку конкурентског захтјева и позиву за достављање понуда за набавку роба: Нових гума

за лака и тешка возила објављеног на Порталу јавних набавки дана 15.04.2021. године, број
обавјештења: 23352-7-1-113-3-8/21 доносим:

ОДЛУКУ 
О избору најповољнијег понуђача 

1. Најповољнији понуђач за испоруку роба Нових гума за лака и тешка возила за ЈКП "Комвод" а.д.
Брод, у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда, број:
2-1922-75/21 од 15.04.2021. године и понуде понуђача

Д.о.о. ,,Тотал trade" Добој , Ул. Крњи нске српске бригаде 102 Добој 74000 наш број :2205/21 од
04.05.2021. године

Образложење 

Дана 15.04.2021. године , објавом на Порталу јавних набавки , број обавјештења о набавци
23352-7-1-113-3-8/21 у поступку конкурентског захтјева и позива за достављање понуда , покренут је
поступак набавке роба, Нових гума за лака и тешка возила. Истовремено са објавом обавјештења о
набавци, конкурентски захтјев је достављен на адресе три ( 3 ) nотенцијалн понуђача и то:

1. Д.о.о. ,,Тотал trade" Добој , Ул. Крњинске српске бригаде 102 Добој 74000
2. АЦ "Меркур" Бања Лука , Ул. Књаза Милоша 66 , Бања Лука 78000
3. Д.о.о. ,,АУТО СЕТ" Лукавац , Лукавичких бригада 66, 75300 Лукавац

Критериј за додјелу уговора је била најнижа цијена технички задовољавајуће попну де.

У року предвиђеном за достављање понуда, 04.05.2021. године до 12,00 часова, пристигла је понуда
једног понуђача што је констатовано Записником са отварања понуда бр. 2-2220-99/21.

Комисија за јавне набавке је након процеса оцјене понуда, доставила директору Записник о оцјени
понуда , са приједлогом за доношење Одлуке о избору најповољнијег понуђача Д.о.о. ,,Тотал trade"
Добој .
Приједлог комисије за додјелу уговора је као у диспозитиву ове одлуке, јер је именовани понуђач
једини доставио валидну понуду за набавку предметних роба, нових гума за лака и тешка возила у
износу од 44.292,36 КМ без ПДВ-а +17 % ПДВ =7.529,70 КМ укупно са ПДВом= 51.822,06 КМ.
Понуђач испуњава и све остале услове дефинисане тендерском документацијом , као и све постављене
квалификационе услове.

Након разматрања приједлога Комисије утврђено је да су разлози за избор најповољнијег
понуђача оправдани, те је одлучено као у диспозитиву , у складу са члановима 65. И 70. Закона о јавним
набавкама БиХ. -
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