
ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД 

Број: 03/1-2885/20 
Датум: 18.08.2020. године 

На основу члана 1 О, 33. и 34. Закона о јавним предузећима (,,Сл. гл. РС", број 
75/04 и 78/11), члана 18. став (1) а у вези са чланом 25. 35 и 36. Закона о јавним 
набавкама (,,Сл. гл. БиХ", број 39/14 •- у даљем тексту: ЗЈН), (,,Сл. гл. БиХ", број 
90/14) и члана 25. под 25.1.5. 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 Плана 
набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод, број: 03/1-2847/20 од 13.08.2020. године Одлуке, 
Надзорног одбора, број: 02-2861/20 од 14.08.2020. године, Захтјева за покретање 
набавке, број: 2883/20 од 18.08.2020. године и Приједлога за покретање 
поступка јавне набавке роба, број: 2-2884-111/20 од 18.08.2020. године , Управа 
предузећа доноси: 

ОДЛУКУ 
о покретању јавне набавке роба, подијељено на ЛОТ-ове, са објавом на Е 

Порталу , примјеном Е Аукције и Оквирног споразума са једним понуђачем 

Управа предузећа покреће поступак јавне набавке роба: 

ЛОТ 1 - Набавка роба, пелета за потребе даљинског гријања, у сезони 
2020/2021. година 

- ЈРЈН: 03417100-7
- Процијењена вриједност до =10.000,00 КМ без ПДВ-а
- Подаци о начину финансирања: властита средства
- Врста поступка : Отворени поступак
- Број набавке: 14/2 у Отвореном поступку за набавку роба из Плана набавки :::а

2020. године, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. године.

ЛОТ 2 - Набавка роба, тврде сјечке за потребе даљинског гријања, у 
сезони 2020/2021. година 

- ЈРЈН: 03400000-4
- Процијењена вриједност до =210.000, 00 КМ без ПДВ-а
- Подаци о начину финансирања: властита средства
- Врста поступка : Отворени поступак
- Број набавке: 15/2 у Отвореном поступку за набавку роба из Плана набавки эа

2020. године, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. године и Измјене плана
набавки за 2020. годину, број: 03/1-2847/20 од 13.08.2020. године.
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Предмет јавне набавке из тачке I ове Одлуке предвиђен је Планом набавке овог 
Друштва за 2020-у годину и Одлуком, Привременог Надзорног одбора, о усвајању 
Плана набавки за 2020. годину, број: 02-347/20 од 28.01.2020. године, односно 
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Измјеном Плана набавки за 2020. годину, број: 03/1-2847/20 од 13.08.2020. године 

и Од.пуком, Надзорног одбора о усвајању Допуне Плана набавки за 2020. годину, 
број: 02-2861/20 од 14.08.2020. године. 
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Услови јавне набавке су одређени тендерском документацијом. 

IV 

Задужује се Служба за правне, послове набавки и опште послове да изради 
тендерску документацију 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 предузећа о 
најповољнијем понуђачу. 

V 

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

Доставити: 
1.Управи Предузећа
2.Служба за правне, послове набавки и опште послове
3.а/а.
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t17П 
Adresa: Marsala Тtta 9а/1 
Telefon: (033) 251-590 
Faks: (033) 251-595 
E-mail: ejn@avnenэЬavke.gov.Ьa 
Web: https://www.ejn.gov.Ьa 

Datum i vrijeme slanJa obavjestenja na obiavu:19.8.2020. u 14:06 

ODJEUAK 1: UGOVORNI ORGAN 

11. Podaci о ugovornom organu

Naziv 

IDB/JIB 

Kontakt osoba/SluzЬa za kontakt 

Adresa 

Postanski Ьгој 

Opcina/Grad 

Telefon 

Faks 

Elektronska posta 

lnternet adresa 

OBAVJESTENJE О NABAVCI 

23352-1-1-221-З-22/20 

ЈКР "KOMVOD" A.D. BROD 

4404438780007 

Sandra Pavicic 

Ulica Nikole Tesle 22 

74450 Brod (sp Ы) 

Brod 

(053) 610-230

(053) 610-227

stanka.pajic@komvod.com

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 

i sektorski ugovorni organ iz clana 5. ZJN 

I 5.Ь. Nivo 

1 Opcinski nivo (RS),Brod 

1 5.с. Djelatnost 
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1 Vodosnabdjevanje 

1 6. Zajednicka ,,abavka 

Ne 

1 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa? 

Ne 

ODJEUAK 11: PREDMEТ UGOVORA 

11 1. Vrsta ugov,,ra

1 Robe, Kupovina 

11 2. Podjela па lotove 

Da 

11 2.а. Broj loto11·a 

2 

11 2.Ь. Ponude se mogu dostaviti za 

Svi lotovi 

11 3. Da li se narnjerava zakljuciti okvirni sporazum? 

Da 

11 З.а. Broj ponLrdaca sa kojima се se zakljuciti okvirni sporazum 

1 Jedan ponudac 

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

220000,00 

114. Opis

11 4.а. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 

Poziv za dostavu ponuda Ьг. 2-2893-112/20 za nabavku гоЬа :Tvrda sjecka i pelet 

11 4.Ь. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 

Nabavka roba: Proizvodi sumarstva i sjece drva ( tvrda sjecka i pelet ) sa predvioenom Е Aukcijom i okvirnim sporazumom sa 
jednim ponudacem, otvoreni postupak podijeljen па LOT-ove 

11 4.с. Jedinstveni rjecnik javne nabavke (JRJN) 
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г Glavni rjecnik 
Kod Opis 

Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stocarstva, riЬarstva,
sumarstva i srodni proizvodi 

Dodatni predmet(i) 
03400000-4 Proizvodi sumarstva i sjece drva 
03417100-7 Piljevina 

11 5. Podaci о Sporazumu о javnoj nabavci 

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

Ne 

ODJEUAK 111: PRAVNE, EKONOMSKE I ТEHNICKE INFORMACIJE

1111. Da 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 па odgovarajuce propise 

Nabavka predvidena u Planu nabavke za 2020. godinu broj 03/1-343/20 od 28.01.2020. godine , odnosno u lzmjeni Plana 
nabavke broj:03/1-2847 /20 od 13.08.2020. godine, finansiranje iz sopstvenih sredstava, odlozeno placanje 45 dana. 

111 4. Ogranicenja za ucesce 

Obavezni uslovi za ucesce iz clana 45. Zakona о javnim nabavkama, а dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji. 

111 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD 

111 б. Ekonomska i finansijska sposobnost 

/ 

111 7. Tehnicka ili profesionalna sposobnost 

Prema ТО

111 9. Rezervisan ugovor 

Ne 

ODJEUAK IV: POSTUPAK 

IV 1. Vrsta postupka 

1 Otvoreni postupak 
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IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora 

1 Najniza cijena 

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije 

31.8.2020. 

IV 4. Provodenje postupka elektronskim putem? 

Ne 

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

Da 

IV 6. Da li је objavljeno prethodno informacijsko obavjestenje? 

Ne 

IV 7. Rok za pri_jem ponuda/zahtjeva za ucesce 

1 Datum i vrljeme 10.09.2020. 12:00 

IV 8. Rok za ot\•aranje ponuda 

Adresa i mjest:o ЈКР "KOMVOD" A.D. Brod UI. Nikole Tesle 22 74450 Brod 

Datum i vrijen1e 10.09.2020. 13:00 

ODJEUAK V: DODATNE INFORMACIJE 

Zainteresovani ponudacl TD mogu preuzeti zakljucno sa 19.05.2020. godine do 14:00 casovaiskljucivo kroz sistem Е nabavki
u skladu sa Uputstvom о uslovima i nacinu objavljivanja i dostavljanja izvjestaja u po�tupclma javnih nabavki i 
informaciono111 sistemu Е nabavki( ,,SI. Glasnik BiH" 90/14 i 53/15, clan 99. i 101 ZJN ) 
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ANEKS В 

Broj lota

1 

IOpis 

1 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 

LOT 1- Pelet 

1 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 

Nabavka peleta za potrebe daljinskog grijanja u sezoni 2020/2021. 

11 Jedinstveni rjeёnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rjecnik 
Kod Opis 

Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stocarstva, ribarstva,
sumarstva i srodni proizvodi 

Dodatni predmet(i) 03417100-7 Piljevina 

111 Ukupna kolicina ili oblm okvirnog sporazuma 

1 

111 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u КМ 

110000,00 

111 2. Trajanje okvirnog sporazuma 

l 200 Dan(a)

V Mjesto isporuke roba ili izvrsenja usluga ili izvodenja radova 

Fco Brod, sopstvenim vozilom ponudaca, na lokaciji koju odredi naruёilac robe. u Brodu 

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije 

Rok za preuzimanje tenderske
dokumentacije 

31.08.2020. 

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za uёesce 

1 Datum i vrijeme 

IX Rok za otvaranje ponuda 

1 Datum i vrijeme 

110.09.2020. 12:00 

10.09.2020. 13:00 
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Х Dodatne informacije 

Svaki zainteresovani ponudaё TD moze preuzeti do 31.08.2020. godine do 15:00 casova iskljuёivo preko Е Portala javnih 
nabavki u sklaclu sa Uputstvom о uslovima i nacinu objavljivanja Obavjestenja i dostavljanja izvjestaja u postupcima javnih 
nabavki i informacionom sistemu Е nabavki ( "SI. Glasnik'' BiH 90/14 i 53/15 ) sa predvidenom Е Aukcijom i Okvirnim 
sporazumom sa jednim ponudaёem . 
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ANEKS В 

Broj lota 

2 

IOpis 

1 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma 

[ LOT 2- Tvrda sjecka 

1 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 

Nabavka tvrde sjecke za potrebe daljinskog grijanja u sezoni 2020/2021. 

11 Jedinstveni rjecnik javne nabavke (JRJN) 

Glavni rjecnik 
Kod Opis 

Glavni predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stocarstva, ribarstva,
sumarstva i srodni proizvodi 

Dodatni predmet(i) 03400000-4 Proizvodi sumarstva i sjece drva 

111 Ukupna kolicina ili oblm okvirnog sporazuma 

1 

111 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u КМ 

ј 210000,00 

111 2. Trajanje okvirnog sporazuma 

200 Dan(a) 

V Mjesto isporuke roba ili izvrsenja usluga ili izvodenja radova

Fco Brod, sopstvenim vozilom ponudaca па lokaciji koju odredi narucilac гоЬе, u Brodu. 

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije 

Rok za preuzimanje tenderske 
dokumentacije 

31.08.2020. 

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za ucesce 

[ Datum i vrijeme 

IX Rok za otvaranje ponuda 

1 Datum i vrijeme 

10.09.2020. 12:00 

10.09.2020. 13:00 
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Х Dodatne info1·macije 

Zaiпteresovaпi poпudaci TD mogu preuzeti zakljucпo sa 31.08.2020. godiпe do 15:00 <:asova iskljucivo kroz sistem Е пabavki 
u skladu sa Uputstvom о uslovima i пасiпu objavljivaпja i dostavljaпja izvjestaja u postupcima javпih пabavki i
iпformacioпom sistemu Е nabavki( ,,51. Glasпik BiH" 90/14 i 53/15, сlап 99. i 101 ZJN)
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ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД 

Број: 03/1-3214/20 

Датум: 16.09.2020. године 

На основу члана 25. и члана 70. став 1., 2. и 3. Закона о јавним набавкма БиХ 

(,,Службени гласник БиХ", број: 39/14), у Отвореном поступку са предвиђеном Е

аукцијом и Оквирним споразумом за набавку роба "Производи шумарства и 

сјече дрва", подијељен на ЛОТ-ове и објављен на Е-порталу јавних набавки 

дана 19.08.2020. године, Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-221-3-22/20, 

Управа предузећа доноси 

ОДЛУКУ 

о избору понуђача и додјели Оквирног споразума 

Члан 1. 

Прихвата се понуда, број: 9-3/20 од 09.09.2020. године и Оквирни споразум эа 

набавку роба ЛОТ 1 - Пелет се додјељује понуђачу "Елград" д.о.о. Д. Ранковић 

124, 74270 Теслић за понуђену цијену од 8.700,00 КМ без ПДВ-а, односно 

10.179,00 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 послове. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење 

На основу Захтјева за покретање поступка набавке, број: 2883/20 од 18.08.2020. 

године и Приједлога за покретање поступка набавке роба, број: 2-2884-111 /20 

од 18.08.2020. године донесена је Одлука о покретању јавне набавке роба, 

подијељено на ЛОТ-ове, примјеном Е-аукције и Оквирног споразума са једним 

понуђачем, број: 03/1-2885/20 од 18.08.2020. 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 набав1си 

ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 02-347/20 од 28.01.2020. године, 

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

03/1-2847/20 од 13.08.2020. године и Одлуком, Надзорног одбора, о усвајању 



Измјене Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 02-2861/20 

од 14.08.2020. године. 

На основу Позива за доставу понуда, број: 2-2893-112/20 од 19.08.2020. године, 

Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-221-3-22/20 од 19.08.2020., објављено 

на Е-порталу јавних набавки, проведен је поступак прикупљања понуда за 

набавку роба, производи шумарства и сјече дрва, по ЛОТ-овима. 

Рок за достваљање понуда био је 10.09.2020. године од 12:00 часова. 

Након истека рока за подношење понуда евидентирано је да су за предметну 

набавку - ЛОТ 1 - ,,Пелет" пристигле понуде два понуђача, и то: 

1."ЕНСА БХ" д.о.о. Пријебљези 66, 78429 Разбој, Србац 

1. ,,ЕЛГРАД" д.о.о. Теслић, Д. Ранковић 124, 74270 Теслић

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 провјером садржаја и 

валидности документације, констатовано је да оба понуђача испуњавају 

формално правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уговорног 

органа, те да су доставили понуде како слиједи: 

Редни ПОНУЂАЧ Цијена понуде Цијена понуде 
број без ПДВ-а са ПДВ-ом 

1. "ЕНСА БХ" д.о.о. Србац 9.976,00 11.671,92 
2. "ЕЛГРАД" д.о.о. Теслић 8.700,00 10.179,00 

Комисија је дала препоруку Управи предузеће да донесе одлуку о избору 

понуђача и додјели оквирног споразума након завршене Е-аукције. 

Е-аукција је била заказана за дан 16.09.2020. године са почетком у 10:00 

часова. 

Након завршене Е-аукције коначна ранг листа понуђача који су учествовали у Е

аукцији: 

Редни ПОНУЂАЧ Коначна цијена понуде у КМ без 
број ПДВ-а 

1. "ЕЛГРАД" д.о.о. Теслић 8.700,00 
2. "ЕНСА БХ" д.о.о. Србац 9.976,00 



Сходно наведеном, Комисија је једногласно дала препоруку Управи предузећа 
да донесе Одлуку о избору понуђача и додјели Оквирног споразума понуђачу 
"ЕЛГРАД" д.о.о. Теслић, Д. Ранковић 124, 74270 Теслић за понуђену цијену од 
8.700,00 КМ без ПДВ-а, односно 10.179,00 КМ са ПДВ-ом. 

Након разматрања приједлога Комисије, утврђено је да су разлози за избор 
најповољнијег 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.

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



ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД 

Број: 03/1-3216/20 

Датум: 16.09.2020. године 

На основу члана 25. и члана 70. став 1., 2. и 3. Закона о јавним набавкма Би:Х 

(,,Службени гласник БиХ", број: 39/14), у Отвореном поступку са предвиђеном Е

аукцијом и Оквирним споразумом за набавку роба "Производи шумарства и 

сјече дрва", подијељен на ЛОТ-ове и објављен на Е-порталу јавних набавки 

дана 19.08.2020. године, Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-221-3-22/20, 

Управа предузећа доноси 

ОДЛУКУ 

о избору понуђача и додјели Оквирног споразума 

Члан 1. 

Прихвата се понуда, број: 9-5/20 од 09.09.2020. године и Оквирни споразум з.а 

набавку роба ЛОТ 2 - Тврда сјечка за потребе даљинског гријања с,е 

додјељује понуђачу "Елград" д.о.о. Д. Ранковић 124, 74270 Теслић за понуђену 

цијену од 196.350,00 КМ без ПДВ-а, односно 229.729,50 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 послове. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

Образложење 

На основу Захтјева за покретање П1оступка набавке, број: 2883/20 од 18.08.2020. 

године и Приједлога за покретање поступка набавке роба, број: 2-2884-111/20 

од 18.08.2020. године донесена је Одлука о покретању јавне набавке роба, 

подијељено на ЛОТ-ове, примјеном Е-аукције и Оквирног споразума са једним 

понуђачем, број: 03/1-2885/20 од 18.08.2020. 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 Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 

03/1-2847/20 од 13.08.2020. године и Одлуком, Надзорног одбора, о усвајању 



Измјене Плана набавки ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 02-2861/20 

од 14.08.2020. године. 

На основу Позива за доставу понуда, број: 2-2893-112/20 од 19.08.2020. године, 

Обавјештење о набавци, број: 23352-1-1-221-З-22/20 од 19.08.2020., објављено 

на Е-порталу јавних набавки, проведен је поступак прикупљања понуда за 

набавку роба, производи шумарства и сјече дрва, по ЛОТ-овима. 

Рок за достваљање понуда био је 10.09.2020. године од 12:00 часова. 

Након истека рока за подношење понуда евидентирано је да су за предметну 

набавку - ЛОТ 2 - ,,Тврда сјечка" пристигле понуде два понуђача, и то: 

1."ЕНСА БХ" д.о.о. Пријебљези 66, 78429 Разбој, Србац 

1. ,,ЕЛГРАД" д.о.о. Теслић, Д. Ранковић 124, 74270 Теслић

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 припадајући,м подзаконским актима.

Увидом у приложену документацију и суштинском провјером садржаја и 

Е,алидности документације, констатовано је да оба понуђача испуњавају 

формално правне, економске и техничке услове, односно захтјеве Уговорног 

органа, те да су доставили понуде како слиједи: 

Редни ПОНУЂАЧ Цијена понуде Цијена понуде 
број без ПДВ-а са ПДВ-ом 

1. "ЕНСА БХ" д.о.о. Србац 209.990,00 245.688,30 
2. "ЕЛГРАД" д.о.о. Теслић 196.350,00 229.729,50 

Комисија је дала препоруку Управи предузеће да донесе одлуку о избору 

понуђача и додјели оквирног споразума након .завршене Е-аукције. 

Е-аукција је била заказана за дан 16.09.2020. године са почетком у 11:15 

часова. 

Након завршена Е-аукције коначна ранг листа понуђача који су учествовали у Е

аукцији: 

Редни ПОНУЂАЧ Коначна цијена понуде у КМ без 
број ПДВ-а 
1. "ЕЛГРАД" д.о.о. Теслић 196.350,00 
2. "ЕНСА БХ" д.о.о. Србац 209.990,00 



Сходно наведеном, Комисија је једногласно дала препоруку Управи предузећа 
да донесе Одлуку о избору понуђача и додјели Оквирног споразума понуђачу

"ЕЛГРАД" д.о.о. Теслић, Д. Ранковић 124, 74270 Теслић за понуђену цијену од 
196.350,00 КМ без ПДВ-а, односно 229.729,50 КМ са ПДВ-ом. 

Након разматрања приједлога Комисије, утврђено је да су разлози за избор 
најповољнијег 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.

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

i.ЈКП �QL 
праву 

ичић, дипл. ек. 

. 



Adresa: MarsaJa lita 9а11 
Telefon: (033) 251-590 
Faks: (033) 251-595 
E-mail: ejn@avnenabavke.gov Ьа
Web: https:/ lwww.eJП.g)V Ьа 

Datum i vrijeme slanja obavjeStenja na objavu:7 10.2020 u 10·52 

OBAVJESTENJE О DODJELI UGOVORA 

23352-1-1-221-5-27 /20 

Broj obavjestenja о nabavci 23352-1-1-221·3·22/20 

ODJEUAK 1: UGOVORNI ORGAN 

1 1. Podaci о ugovornom organu 

Naziv ЈКР "KOMVOD" А.О. BROD 

IDB/JIB 4404438780007 

Kontakt osoba Sandra Pavicic 

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 
1 

www.komvod.com

1 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost 

1 2.а. Vrsta 

1 Sektorski ugovorni organ iz clana 5. ZJN
1 

1 2.Ь. Nivo

Opcinski nivo (RS),Brod

1 2.с. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

1 3. Zajednicka nabavka

�-- -------------------------
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1 4. Nabavka u irлe drugih ugovornih organa? 

Ne 

ODJEUAK 11: PREDMEТ UGOVORA 

11 1. Vrsta ugovora 

1 Robe, Kupovina 

11 2. Podjela па lotove 

Оа 

11 2.а. Dodjeljuje se okvirni sporazum za 

Vise lotova 

11 2.а-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje okvirni sporazum 

1, 2 

11 З. Da li је zakljucen okvirni sporazum? 

Da 

11 З.а. Вгој ponu<'!aca sa kojim је zakljucen okvirni sporazum 

Jedan ponudac 

11 З.с. Procijenje11a ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u КМ 

220000,00 

114. Opis

11 4.а. Naziv preometa okvirnog sporazuma

Poziv za dostavu ponuda br. 2-2893-112/20 za nabavku roba :Tvrda sjecka i pelet 

11 4.Ь. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 

Nabavka roba: Proizvodi sumarstva i sjece drva ( tvrda sjecka i pelet ) sa predvidenom Е Aukcijom i okvirnim sporazumom sa 
jednim ponudacem, otvoreni postupak podijeljen na LOT-ove 

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

1 
Glavni rjecnik 

Kod Opis 
Glav11i predmet 03000000-1 Poljoprivred11i proizvodi, proizvodi stocarstva, ribarstva, 

sumarstva i srodni proizvodi 
03400000·4 1 Proizvodi sumarstva i sjece drva 

Dodatr1i predmet(i) 
03417100-7 1 Piljevina 
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11 5. Podaci о Sporazumu о javnoj nabavci 

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

Е ________________________________________ � 
ODJEUAK 111: POSTUPAK 

1111. Vrsta postupka 

1 Otvoreni postupak 

111 2. Kriterij ia dodjelu ugovora 

1 Najniza cijena 

111 4. Da li је koristena e-aukcija? 

111 5. Da li је objavljeno prethodno informacijsko obavjestenje? 

Ne 
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ANEKS D 

Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum 

1 

1 Opis 

11. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- Pe let 

1 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 

Nabavka pelet11 za potrebe daljinskog grijanja u sezoni 2020/2021. 

1 3. Jedinstveni rjecnik javne nabavke (JRJN) 

Glavni rjecnik 
Kod Opis 

Glav11i predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stocarstva, ribarstva, 
sumarstva i srodni proizvodi 

Dodatrii predmet(i) 03417100-7 Piljevina 

11 Ukupna kolici11a ili oblm okvirnog sporazuma 

1 

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

10000,00 

11 2. Trajanje okv·irnog sporazuma 

1 s.10.2020. - 15.4.2021. 

11 3. Mjesto ispo·uke roba ili izvrsenja usluga ili izvodenja radova 

Fco Brod, sopstvenim vozilom ponudaca, na lokaciji koju odredi narucilac гоЬе. u Brodu 

IV ODJEUAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA 

IV 1. Podaci о najuspjesnijem ponudacu/grupi ponudaca 

Jedan ponudac 

_,Ј � _R_.в_г_. ___ N _a _zi_v ____________ +,_1_o_в/_J_1в ___ __jlLo_pc_·i _na_l_G_r_ad

ELGRдD ооо 1 4401281400001 Teslic 1 
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F-mac�e о dodjeli okvirnog sporazuma

IV 2.а. Konacna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u КМ 

�oo ______ �---��-----------------------------
1v 2.Ь. Godisnja vrijednost bez PDV-a u КМ 

8700,00 

IV 2.с. Datum zakljuccnja okvirnog sporazuma 

�0.2020 

IV 2.d. Вгој primljenih ponuda 

2 

IV 2.е. Вгој prihvatljivih ponuda 

2 

IV 2.f. Vrijednost najnize prihvatljive ponude bez PDV-a u КМ 

8700,00 

IV 2.g. Vrijednost najvise prihvatljive ponude bez PDV-a u КМ 

9976,00 

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana 

Ne 

IV 4. lnformacije о podugovaranjima 

IV 4.а. Ugovor се se vjerovatno podugovarati? 

Ne 

ODJEUAK V: DODATNE INFORMACIJE 

V 1. Da li su koristeni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma? 

Ne 

V 2. Da li је nabavka finansirana iz sredstava EU? 

Ne 
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ANEKS D 

Broj lota za koji se dodjeljuje okvirni sporazum 

2 

1 Opis 

1 1. Naziv predmeta okv1rnog sporazuma 

1 LOT 2- Tvrda sjecka 

1 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma 

Nabavka tvrde sjecke za potrebe daljinskog grijanja u sezoni 2020/2021. 

1 З. Jedinstveni rjecnik javne nabavke (JRJN) 

1 Glavni rjecnik 
Kod Opis 

Glavпi predmet 03000000-1 Poljoprivredni proizvodi, proizvodi stocarstva, riЬarstva,
sumarstva i srodni proizvodi 

Dodat11i predmet(i) 03400000-4 Proizvodi sumarstva i sjece drva 

11 Ukupna koliciпa ili oblm okvirnog sporazuma 

1 

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

210000,00 

11 2. Trajanje ok\•irnog sporazuma 

1 5.10.2020. - 7.10.2020. 

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

Fco Brod, sopstvenim vozilom ponudaёa na lokaciji koju odredi narucilac robe, u Brodu. 

IV ODJEUAK IV: DODJELA OKVIRNOG SPORAZUMA 

IV 1. Podaci о n.зjuspjesnijem ponudacu/grupi ponudaca 

Jedan ponudai: 

: R.Br. 

1 

Naziv ј юв/ЈIВ I Opcina/Grad 
_

__
__ 

o_rz_a_
v
_
a _______ 

�
ELGRдD D00 4401281400001 1 Teslic Bosna i Hercegovina 
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IV 2. lnformacije о dodjeli okvirnog sporazuma 

IV 2.а. Konaёna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez POV-a u КМ 

I 196350,00 

IV 2.Ь. Godisnja vr1jednost bez POV-a u КМ 

l 196350,00

IV 2.с. Oatum zakljuёenja okvirnog sporazuma

5.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.е. Broj prihvatljivih ponuda

IV 2.f. Vrijednost najnize prihvatljive ponude bez PDV-a u КМ 

196350,00 

IV 2.g. Vrijednost najvise prihvatljive ponude bez PDV-a u КМ 

209990,00 

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana 

Ne 

IV 4. lnformacije о podugovaranjima 

IV 4.а. Ugovor се se vjerovatno podugovaгati? 

Ne 

ODJEUAK V: DODATNE INFORMACIJE 

V 1. Оа li su koristeni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog okvirnog sporazuma? 

Ne 

V 2. Оа li је nabavka finansirana iz sredstava EU? 

Ne 
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