Регистровано код Основног суда Бања Лука,
број улошка 1-360-00
ЈИБ: 4401197280009
ПДВ број: 401197280009
Матични број: 1030787

Жиро рачуни КМ:
Рајфајзен банка 1610450032490090
Развојна Банка 5620990000945911
Уникредит банка 5510140000090766
Комерцијална Банка 5710600000012649
Хипо Алпе Адриа банка 5520310002752859

Број : 392.4/18
Дана: 25.01.2018.године
На основу члана 70. став 1.Закона о јавним набавкама (''Службени гласник БиХ'', број 39/14) на oснову
извјештаја Комисије за јавне набавке број :392.4/18 од 19.01.2018.године и проведене е-аукције у
предмету набавке роба – набавка водоматеријала и пумпи за потребе редовног одржавања водоводне
мреже током 2018. године, Управа предузећа доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
На основу Извјештаја о току и завршетку е-аукције од 24.01.2018.године и Уговор о набавци
роба - набавка водоматеријала и пумпи за потребе редовног одржавања водоводне мреже током 2018.
године, додјељује се најповољнијем понуђачу:
-"Hidroinženjering and Economic"д.o.o. ;Светосавска 95, Гламочани-Трн, за понуђену
цијену у износу од 64.711,38 КМ без ПДВ-а.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу "Hidroinženjering and
Economic"д.o.o. ;Гламочани-Трн, по протоку рока од 10 дана, рачунајући од дана од када су сви
понуђачи обавјештени о избору најповољније понуде.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужују се и овлашћују Сектор за економске послове предузећа.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се на веб- страници : www.kpparkmg.com, истовремено са упућивањем
понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став 6. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у
поступку јавне набавке , у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број : 392/17
од 21.12.2017.године. Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 75.000,00 КМ.
Обавјештење о набавци број: 411-1-1-31-3-7/17 од 22.12.2017.године.
Тендресак документација се искључиво могла преузети електронским путем на сајту Агенције за
јавне набавке(е-порталу)
Комисија за јавну набaвку је предочила Управи предузећа Записник са отварања понуда број:
392.3/18 од 17.01.2018.године и Извјештаја о току и завршетку е-аукције од 24.01.2018.године за
набавку роба - набавка водоматеријала и пумпи за потребе редовног одржавања водоводне мреже током
2018. године
У поступку по записнику о оцјени понуда је утврђено да је Комисија за набавке благовремено и
правилно извршила отварање понуда, о чему је сачинила одговарајући записник, у којем је утврђено
следеће:
-

да је укупан број пристиглих понуда 2,
да су благовремено запримљена 2 понуде,
да нема неблаговремено запримљених понуда,
даје понуда понуђача:
1. "HIDROINŽENJERING AND ECONOMIC" д.o.o. Светосавска 95 , Гламочани-Трн.
прихватљива,

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и
потпуно , извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјеле понуде, у складу са
критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног поступка, Управа предузећа није нашла разлоге, неправилности
нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну
набавку.
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор
најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине,
подзаконским актима, интерним актима и тендерским документом.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 10 (десет) дана од дана пријема
ове Одлуке у складу са чланом 99. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник Босне и Херцеговине
бр.39/14).

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, путем уговорног
органа у писаној форми директно, електронским путем или препорученом поштанском пошиљком на
адресу: КП''Парк'' а.д. ул.Стевана Синђелића 51, 70260 Мркоњић Град.

С поштовањем,

Директор
Достављено:
- Понуђачима
- Директору предузећа,
- а/а.

Душан Јанковић дипл.ек.

