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Број: 020-342/15
Дана, 07.08.2015. године
На основу члана 68. Статута једночланог затвореног акционарског друштва
''Топлане – Источно Ново Сарајево'', број: 379/11 од 20.09.2011. године, члана
64. став (1) тачка б) и члана 70. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број 39/14) те Записника о оцјени понуда бр. 020341/15 од 07.08.2015. године, у отвореном поступку за јавну набавку роба –
Kомпактна топлотна подстаница пара – врела вода са пратећом опремом у
котловници снаге 3.000 kW и пуштање у рад, објављеном на Порталу јавних
набавки 16.07.2015. године, број обавјештења 1046-1-1-6-3-3/15 директор
Друштва, д о н о с и
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача
У отвореном поступку за јавну набавку роба – ''Компактнa подстаницa пара –
врела вода са пратећом опремом у котловници снаге 3.000 kW и пуштањем у
рад'' објављеном на Порталу јавних набавки дана 16.07.2015. године под
бројем 1046-1-1-6-3-3/15, изабран је као најповољнији понуђач ''Ventcommerce''
д.о.о. Сарајево са понуђеном цијеном од 93.000,00 КМ без ПДВ-а (односно
108.810,00 КМ са ПДВ-ом).
Образложење
Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 020-256/15 од 03.07.2015.
године покренут је отворени поступак јавне набавке роба – ''Компактна
подстаница пара – врела вода са пратећом опремом у котловници снаге 3.000
kW и пуштањем у рад'', чија је процјењена вриједност 165.000,00 КМ без ПДВ-а.
На Порталу јавних набавки је дана 16.07.2015. године објављено Обавјештење
о набавци број: 1046-1-1-6-3-3/15, 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 020-279/15 у којој
су наведене све релевантне информације о условима уговора и поступку
додјеле уговора потребне понуђачима за припрему њихових понуда на стварно
конкурентској основи.
Комисија за јавну набавку, именована је Рјешењем број: 020-328/15 од
05.08.2015. године, доставила је Записник о оцјени понуда број 020-341/15 од

07.08.2015. године. Из Записника о оцјени понуда утврђено је да је Комисија за
јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуде и оцјену
приспјеле понуде, о чему је сачинила одговарајуће Записнике у којима је
констатовала следеће:
- да је укупан број благовремено запримљених понуда 1;
- да није било неблаговремено запримљених понуда и
- да је понуда понуђача ''Ventcommerce'' д.о.о. Сарајево прихватљива за
Уговорни орган.
Увидом у приложену документацију, неспорно је да понуда изабраног понуђача
испуњава све услове дефинисане тендерском документацијом Уговорног
органа, као и све постављене квалификационе услове.
У поступку доношења ове Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је
Комисија, правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, у
складу са критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног поступка, нису нађене неправилности нити
пропусти у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке
Комисије за јавну набавку.
Узимајући у обзир напријед наведено у складу са чланом 64. став (1) тачка б)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), одлучено је
као у диспозитиву.
Поука о правном лијеку:
Против ове Одлуке може се изјавити жалба, најкасније 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:
- ''Ventcommerce'' д.о.о. Сарајево
- Сектору за економско – финансијске послове
- Комисији за јавне набавке
- За објаву на веб сајт
- а/а
Директор
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