Карађорђева 8; 71123 Источно Сарајево;
Тел/фах: 057/340-610; e-mail: toplane@teol.net;
ПИБ: 400536460007; ЈИБ: 4400536460007;
Матични број: 1900668; Број улошка: 89-05-0030-09;
Број рјешења: 061-0-РЕГ-13-000 453;
Жиро рачун: 562-012-0000-3066-21 НЛБ Развојна банка
Број протокола: 020-258/15
Дана, 06.07.2015. године
На основу члана 68. Статута једночланог затвореног акционарског друштва
''Топлане – Источно Ново Сарајево'', број: 379/11 од 20.09.2011. године, члана
70. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и
приједлога Комисије за набавку бр. 020-257/15 од 06.07.2015. године, директор
Друштва, д о н о с и
ОДЛУКУ
о додјели уговора
I
На основу отвореног поступка за који је Обавјештење о набавци број 1046-1-13-3-1/15 објављено на Порталу јавних набавки 10.06.2015. године, а који се
односи на набавку 425 тона мазута - средње ''S'' (до 1% сумпора), ''Топлане –
Источно Ново Сарајево'' а.д., а према спецификацији наведеној у тендерској
документацији проведен је поступак прикупљања понуда, анализе и оцјене
понуда.
Анализом понуда, те примјеном критеријума „економски најповољнија понуда“,
првопласирана и најповољнија прихватљива понуда је понуда понуђача:
-

„ХИФА-ОИЛ“ доо, ул. Крндија бб, 74260 Тешањ, са укупном цијеном
понуде и укљученим ПДВ-ом од 334.544,82 КМ.

II
По окончању рока за жалбу, уговорни орган ће позвати изабраног понуђача
ради закључења одговарајућег уговора којим ће се регулисати међусобна
права и обавезе везане за предметну набавку сходно захтјевима – условима
уговорног органа наведеним у тендерској документацији и законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Образложење
''Топлане – Источно Ново Сарајево'' а.д. покренуо је поступак јавне набавке
робе – набавка 425 тона мазута – средње ''Ѕ'' до 1% сумпора на основу Одлуке,
број: 020-163/15 од 19.05.2015. године.
На Порталу јавних набавки је дана 10.06.2015. године објављено Обавјештење
о набавци број: 1046-1-1-3-3-1/15, а у складу са чланом 35. и 36. Закона о
јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14).

Поступак јавне набавке је проведен по правилима отвореног поступка, на
основу којег је припремљена Тендерска документација број 020-200/15 у којој
су наведене све релевантне информације о условима уговора и поступку
додјеле уговора потребне понуђачима за припрему њихових понуда на стварно
конкурентској основи.
До 02.07.2015. године, до 11:00 сати су доставили понуде слиједећи понуђачи и
то:
1. „Хифа-Оил“ д.о.о. Тешањ;
2. „Хифа-Петрол“ д.о.о. Сарајево;
3. „ЦД Инвест“ д.о.о. Пале;
4. „Ода-Петрол“ д.о.о. Добој.
Јавно отварање понуда извршено је дана 02.07.2015. године са почетком у
11:30 часова, што је констатовано записником са отварања понуда број: 020246/15.
У складу са чланом 63. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ и чланом 2.
став (2) Упутства о начину вођења записника о отварању понуда („Службени
гласник БиХ“ број: 90/14), записник са отварања понуда, број: 020-246/15 од
02.07.2015. године, су потписали присутни представници понуђача, и записник
им је уручен, а понуђачима чији представници нису били присутни на јавном
отварању, записник је уручен у законском року путем поште.
Анализом документације понуда које су у року стигле на протокол ''Топлане –
Источно Ново сарајево'' а.д., утврђено је да сви понуђачи испуњавају
формално правне и техничке услове тражене тендерском документацијом
уговорног органа, те да су прихватљиве и могу бити предмет вредновања.
Након констатације да су све понуде прихватљиве, поступак је даље
настављен поређењем цијена исказаних у понудама и рангирањем истих у
складу са критеријумом за додјелу уговора утврђеном у Тендерској
документацији „економски најповољнија понуда“, у складу са чланом 64. став
(1) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ.
Поређење пристиглих понуда је извршено како слиједи:
Ред.
број
1.
2.
3.
4.

Назив понуђача
„Хифа-Оил“ доо
Tешањ
„ЦД Инвест“ доо
Пале
„Хифа-Петрол“
доо Сарајево
„Ода-Петрол“
доо Добој

Цијена из
обрасца
понуде без
ПДВ-а (КМ)

Цијена из
обрасца
понуде са
ПДВ-ом (КМ)

Укупно
бодова

Ранг
листа

285.935,75

334.544,82

100,00

I

286.862,25

335.628,83

99,77

II

322.201,00

376.975,17

92.12

III

319.175,00

373.434,75

62,71

IV

Имајући у виду све напријед наведено одлучено је као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку:
Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној
набавци и који сматра да је наручилац (уговорни орган) у току конкретног
поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним
набавкама БиХ и подзаконских аката донесених на основу њега има право
изјавити жалбу на поступак у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке.
Жалба се изјављује Уговорном органу у писаној форми у довољном броју
примјерака, који не може бити мањи од три, на начин прописан чланом 99.
Закона о јавним набавкама БиХ.
Достављено:
- Свим понуђачима
- Сектору за економско – финансијске послове
- а/а

Директор

____________________________
/Драган Јанковић, дипл. маш. инг/

Карађорђева 8; 71123 Источно Сарајево;
Тел/фах: 057/340-610; e-mail: toplane@teol.net;
ПИБ: 400536460007; ЈИБ: 4400536460007;
Матични број: 1900668; Број улошка: 89-05-0030-09;
Број рјешења: 061-0-РЕГ-13-000 453;
Жиро рачун: 562-012-0000-3066-21 НЛБ Развојна банка
На основу члана 75. став (2) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број: 39/14) ''Топлане – ИНС'' а.д. објављује
ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Назив купца: ''Топлане – ИНС'' а.д.
Адреса купца: Карађорђева број 8, Источно Ново Сарајево
Интернет страница купца: Нема
Oпис предмета јавне набавке: Набавка 425 тона мазута средње ''Ѕ'' (до 1% сумпора)
Ознака из ЈРЈН: Горива – 09100000-0
Подјела на ЛОТ-ове: Предмет набавке није подјељен на ЛОТ-ове
Врста уговора: Уговор о јавној набавци робе
Врста поступка: Отворени поступак
Критеријум за додјелу уговора: Економски најповољнија цијена
Број примљених понуда: Четири понуде
Датум доношења одлуке о додјели уговора/рјешења: 06.07.2015. године
Датум закључења уговора: 30.07.2015. године
Уговорена вриједност: 285.935,75 КМ без ПДВ-а
Основни подаци о добављачу: „Хифа-Оил“ доо, Крндија бб, 74260 Тешањ, ЈИБ:
4418015340002, ПИБ: 218015340002
Мјесто испоруке робе: Сукцесивна испорука у Источном Сарајеву
Период важења уговора: Годину дана
Источно Ново Сарајево, 04.08.2015. године

