А.Д. "КОМПРЕД" УГЉЕВИК
Број: 221/17
Дана, 22.02.2017. године
На основу члана 70. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Сл.гласник БиХ" бр. 39/14,
члана 72. Статута А.Д. "Компред" Угљевик број 757/12 од 29.06.2012. године, а по
препоруци Комисије за набавке број: 208/17 од 20.02.2017. године, Директор Друштва
доноси:
ОДЛУКУ
о додјели Уговора по изузећу од примјене ЗЈН БиХ
I
Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке број: 208/17 од 20.02.2017. године и
уговор за јавну набавку – "Набавка услуге микробиолошке и хемијске анализе воде за
2017. годину" додјељује се понуђачу ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК, чија цијена понуде износи 221,60 КМ без ПДВ-а, као
најповољнијем понуђачу.
II
По окончању рока за приговор – жалбу, уговорни орган позваће изабраног понуђача ради
закључења уговора којим ће се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну
набавку.
Образложење
А.Д. "Компред" Угљевик покренуо је поступак јавне набавке Одлуком о покретању
поступка јавне набавке број: 164/17 од 10.02.2017. године.
Јавна набавка је проведена преговарачким поступком без објаве обавјештења – изузеће од
примјене ЗЈН БиХ. Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 10.000,00 КМ.
Комисија за јавну набавку именована Рјешењем број: 199/17 од 16.02.2017. године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 20.02.2017. године Записник о вођењу
преговора у поступку набавке услуга микробиолошке и хемијске анализе воде број: 204/17
од 17.02.2017. године и препоруку о избору најповољнијег понуђача број: 208/17 од
20.02.2017. године.
У поступку Комисија за јавне набавке утврдила је да је понуда понуђача Институт за јавно
здравство Регионални центар Зворник прихватљива и цијена понуде износи 221,60 КМ без
ПДВ-а
Записник са преговора присутном представнику понуђача ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО
ЗДРАВСТВО РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗВОРНИК уручен je одмах.
Имајући у виду све напријед наведено одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба у року од 5 дана од пријема исте. Жалба се
изјављује Уговорном органу у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од
три, на начин прописан чланом 99. Закона о јавним набавкама БиХ.

Достављено:

1. Понуђачу

2. Руков.екон.-фин.послова
3. а/а ЈН

ДИРЕКТОР:
_______________________________

Божидар Васић,дипл.инж.маш.

