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Број: УП - 436/15
Датум:01.09.2015. године
На основу члана 64. став 1. тачка б) („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), и Правилник о директном
споразуму („Сл. гласник БиХ“, број 90/14) на Препоруку Комерцијалне службе број:
06-2405-2/15 од 27.08.2015. године у предмету набавке роба – Потопне пуме за воду и
галерију бране за потребе машинске службе, Управа Предузећа доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
Члан 1.
Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба – Потопне пуме за
воду и галерију бране за потребе машинске службе, додјељује се најбоље оцијењеном
понуђачу ,,Rapid Inport“ д.о.о. Бања Лука у вриједности 2.960,00 KM без ПДВ-а .
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу
,,Rapid Inport“ д.о.о. Бања Лука, по протоку рока од 1 дан, рачунајући од дана од када је
понуђач обавијештени о избору најповољније понуде.
Члан 3.
За извршење ове Одлуке задужују се и овлашћују Комерцијална и Правна служба
Зависног предузећа.
Члан 4.
Ова одлука објавиће се на веб-страници: www.henavrbasu.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.
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Образложење
Поступак јавне набавке покренут је Посебном Одлуком о покретању поступка јавне набавке
број: УП-202/15 од 11.05.2015. године
Јавна набавка је спроведена путем директног споразума.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 3.000,00 КМ.
Писмени захтјев упућен је следећем понуђачу:
1. ,,Navitas“ д.о.о. Сарајево;
2. ,,Elko“ д.о.о. Источно Сарајево
3. “Rapid Inport” д.о.о. Бања Лука
Комерцијална служба је предочила Управи Предузећа Записник Комерцијалне
службе о процјени понуда за набавку роба – Потопне пуме за воду и галерију бране за
потребе машинске службе, број: 06-2405-2/15 од 27.08.2015. године.
У поступку по записнику о оцјени понуда је утврђено да је Комерцијлна служба
благовремено и правилно извршила отварање и оцјену приспјеле понуда, о чему је сачинила
одговарајући записник, у којем је утврђено сљедеће:
- да је укупан број пристиглих понуда 3,
- да је благовремено запримљена 3 понуде,
- да нема неблаговремено запримљених понуде,
-да је понуда понуђача ,,Rapid Inport“ д.о.о. Бања Лука прихватљива и да нема
неприхватљиви понуда.
У пoступку дoнoшeњa oвe Oдлукe, пoсeбнo су циjeњeнe чињeницe дa je
Комерцијална служба, прaвилнo и пoтпунo, извршилa oцjeну приспjeле пoнуде, у склaду сa
критeриjумимa из Teндeрскe дoкумeнтaциje.
У пoступку oцjeнe прoвeдeнoг пoступкa, Упрaвa Предузећа ниje нaшлa рaзлoгe,
нeпрaвилнoсти нити прoпустe у рaду, кojи би eвeнтуaлнo били oснoв зa нeприхвaтaњe
Записника Комерцијалне службе.
Нaимe, у пoступку je oциjeњeнo дa je Комерцијлна служба у свeму прaвилнo
пoступилa тe дa je избoр нajпoвoљниjeг пoнуђaчa извршeн у склaду сa Зaкoнoм o jaвним
нaбaвкaмa, пoдзaкoнским aктимa, интeрним aктимa и Teндeрским дoкумeнтoм. Увидoм у
прилoжeну дoкумeнтaциjу, нeспoрнo je дa je изaбрaни пoнуђaч нajбoљe oциjeњeн збoг:
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