
ЈКП ,, Комвод" а .д. Брод 

Број: 03/1/i_lJ,{
.--

/20 
Датум:15 .06.2020. године 

На основу члана 17. став 1., чланова 87. и 88. 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 53. став 1. тачке р. 
Статута ЈКП "Комвод" а.д. Брод број: 01-298/19 од 22.05.2019. године, Плана набавки 
ЈКП "Комвод" а.д. Брод за 2020. годину, број: 03/1-343/20 од 28.01.2020. године , 
Одлуке ПНО број:02-347 /20 од 28.01.2020. године, Захтјева за покретање поступка и 
Приједлога за покретање поступка број:2-2 z'?J/7 /20 од 15.06.2020. године, Управа ЈКП 
"Комвод" а.д. Брод доноси: 

ОДЛУКУ 
о покретању поступака јавне набавке роба 

1. 
Управа Предузећа покреће поступак јавне набавке на годишњем нивоу, 

Набавка робе за одржавање хигијене; Управа- Градски базени, Градска пијаца, 

Гараже и Градско гробље 

Процијењена вриједност јавне набавке - до =10.000,00 КМ без ПДВ-а на 
Подаци о начину финансирања - властита средства, 
Врста поступка - Конкурентски захтјев са објавом на Е- Порталу Агенције за јавне 
набавке и предвиђеном Е Аукцијом 
Број набавке: 2/1- у Плану јавних набавки Роба у поступку конкурентског 
захтјева 

- ЈРЈН 39830000-9; 33760000-5
2. 

Набавка роба из члана 1. ове Одлуке ће се вршити у складу са Законом о јавним 
набавкама БиХ. 

з. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

иличић, дипл.ек. 

Доставити: 
1. Директору Предузећа
2. Уз предмет
3. а/а

3 



ЈКП "КОМВОД" а.д. БРОД 

Број: 03/1-2484/20 

Датум: 14.07.2020. 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: ,,Средства за хигијену", објављеног на Е-порталу јавних набавки 

дана 23.06.2020. године, број Обавјештења о набавци: 23352-7-1-165-3-18/20, 

Управа предузећа доноси 

ОДЛУКУ 

о избору понуђача и додјели Уговора 

Члан 1. 

Прихвата се понуда, број: 15246/20 од 03.07.2020. године и Уговор за набавку 

роба "Средства за хигијену", се додјељује понуђачу "Р&С" д.о.о. Сарајево, 

Игманска 66, 71320 Вогошћа, за понуђену цијену од 7.595, 58 КМ без ПДВ-а, 

односно 8.886,83 КМ са ПДВ-ом. 

Члан 2. 

Приједлог уговора о набавци 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 
Одлуком, број: 03/1-2235/20 од 15.06.2020. године, покренут је поступак набавке 

роба "Средства за хигијену", за потребе Управе, Градских базена Брод, 

Градског гробља, Градске пијаце, Градске депоније и Гаража. 

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

провео поступак прикупљања понуда, односно остале активности везане эа 

набавку, сходно одредбама Закона о јавним набавкама. 



Позив за доставу понуда за набавку роба "Средства за хигијену", број: 2-2245-

070/20 од 23.06.2020. године је упућен на сљедеће адресе: 

1.ДОО "FRUCT А TRADE", Жељезничка бр. 8, 7 4000 Дервента
:2.СТР "ЈАСНА", Ул. Бродског батаљона 66, 74450 Брод

Э.ДОО "САРА", Ул. Михајла Пупина 66, 74450 Брод.

Сходно наведеном позиву, рок за подношење понуда био је 06.07.2020. године 

до 12:00 часова. 

Након истека рока за подношење понуда евидентирано је да су у року 

пристигле понуде три понуђача, и то: 

·1 ."FRUCTA-TRADE" д.о.о. Дервента, Книнска бр. 11, 74400 Дервента

2."Р&С" д.о.о. Сарајево, Игманска 66, 71320 Вогошћа

3.САРА д.о.о. Брод, Ул. Михајла Пупина 66, 74450 Брод

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. 

Лнализом приложене документације констатовано је да понуђач "САРА" д.о.о. 

Брод није доставио Списак извршених уговора, а што је тражено тендерском 

документацијом. Наиме, ако уговорни орган захтијева доказ о уредно 

извршеним уговорима, тај доказ се подноси у форми списка извршених уговора 

уз потврду коју даје друга уговорна страна о њиховој реализацији (члан 48. став 

2. Закона о јавним набавкама).

Имајући у виду наведено, понуда понуђача "САРА" доо се одбила као

непотпуна.

Даљом анализом и оцјеном понуде, у понуди понуђача "Р&С" д.о.о. Сарајево 

установљена је грешка рачунске природе, након чега је уговорни орган упутио 

допис понуђачу "Р&С" д.о.о. Сарајево, Игманска 66 71320, Вогошћа у којем 

тражи сагласност за исправку рачунске грешке. 

Понуђач "Р&С" д.о.о. Сарајево је благовремено доставио тражену сагласност. 

Имајући у виду наведено, констатовано је да према достављеним понудама и 

датој сагласности на исправку рачунске грешке, ранг листа понуђача, прије 

проведене Е-аукције, изгледа: 



Р.Б. ДОБАВЉАЧ Износ км Износ КМ без пдв 17% Износ км

без ПДВ-а ПДВ-а и са ПДВ-ом 
попустом 

% 
1. "FRUCTA TRADE" 7.623,86 7.623,86 1.296,06 8.919,92 

д.о.о. Дервента 
2. "Р&С" доо Сарајево 9.112,86 9.112,86 1.549,19 10.662,05 

Дана 13.07.2020. године у 10:1 О часова заказана је Е-аукција. 

Након завршене Е-аукције ранг листа понуђача гласи: 

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

1. "Р&С" д.о.о. Сарајево 7.595,58 
2. "FRUCT А TRADE" д.о.о. Дервента 7.623,86 

Након разматрања приједлога Службе за правне, послове набавки и опште 
послове, 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 може се уложити жалба у року од 5 дана од дана пријема 
Одлуке. 
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног 
органа. 

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




