ЈП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” а.д.
ПАЛЕ
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Број: 5323/18
Датум: 19.11.2018.
На основу члана 14. став (1), члана 18. став (1), члана 24. тачка а), и члана 28. Закона о
јавним набавкама Босне и Херцеговине, као и на основу члана 9. Правилника о јавним
набавкама роба, услуга и радова предузећа 2734/15 од 10.11.2015. године, а поступајући по
приједлогу директора предузећа, управа предузећа Ј.П. „Водовод и канализација“ а.д. Пале
је донијела:
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА
путем преговарачког поступка без објаве обавјештења
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке роба – водоводни материјал, путем
преговарачког поступка без објаве обавјештења.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи: 9.000,00 КМ.
За провођење јавне набавке осигурана су властита средства предузећа.
Јавна набавка ће се провести путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.
Поступак јавне набавке провешће се у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским и интерним актима.
Члан 2.
Тендерски документ саставиће особа задужена за јавне набавке у року од 7 (седам) дана,
рачунајући од дана доношења ове одлуке.
Члан 3.
Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
Члан 4.
Отварање и оцјену понуда спровешће Комисија за јавне набавке, у саставу од 3 (три) члана,
сљедеће квалификационе структуре:
-

дипломирани правник;
дипломирани економиста;
дипломирани машински инжењер.

Састав и дјелокруг Комисије из претходног става утврдиће се посебном одлуком.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
У поступку по приједлогу, утврђено је да је исти основан и да садржи све потребне
елементе за одлучивање, у складу са чланом 24., као и чланом 28. ставовима од (1) до (8)
Закона о јавним набавкама, као и у складу са чланом 9. Правилника о јавним набавкама
роба, услуга и радова предузећа.
При доношењу Одлуке, управа предузећа се руководила чињеницом да је предложена врста
набавке већ проведена на основу Плана јавних набавки за 2018. годину, али је испуњена
вриједносна количина уговора већ након 6 (шест) мјесеци, па је неопходно, да би предузеће
нормално функционисало, хитно провести преговарачки поступак без објаве обавјештења о
набавци. Реално је процјењена вриједност набавке на тржишту, осигурана су средства за
исплату и предложени састав Комисије по стручности одговара предмету јавне набавке.
На темељу утврђеног чињеничног стања, одлучено је као у члану 1. ове одлуке.

Потпис одговорног лица
________________________
М.П.

