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На основу члана 64. став 1. тачка б), члана 70. ст. 1, 3. и 6. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине  („Службени гласник  БиХ“,  број:  39/14),  члана  6.  Правилника  о  поступку
директног споразума („Службени гласник БиХ“, број: 90/14), члана 7. Интерног Правилника
о  поступку  директног  споразума,  на  Препоруку  Жељка  Илића од  10.05.2019.  године,  у
поступку јавне набавке „Набавка  услуга црпљења септичке јаме и отпадних вода“,  декан
Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву је донио 

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.
Прихвата се препорука Жељка Илића од  10.05.2019. године и Уговор за јавну набавку са
референцом  „Набавка  услуга  црпљења  септичке  јаме  и  отпадних  вода“  за  потребе
Електротехничког факултета, додјељује се КЈКП „Водовод и  канализација“ д.о.о. Сарајево
(понуда број: 14/19-212 од 30.04.2019. године), за понуђену цијену од 5.840,12 КМ (без ПДВ-
а).

Члан 2.
Приједлог  уговора  о  набавци  доставиће  се  на  потпис  изабраном  понуђачу  КЈКП

„Водовод и  канализација“ д.о.о. Сарајево, након одлуке о избору најповољнијег понуђача. 

Члан 3.
Ова  одлука  објавиће  се  на  веб-страници  Уговорног  органа,  истовремено  са

упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70.
став 6. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао

у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.

Образложење
Поступак  јавне  набавке покренут  је  Одлуком о  покретању поступка  јавне  набавке

број: 02-472-03/19 од 15.04.2019. године.
Јавна набавка је спроведена путем директног споразума.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 6  .  0  00,00 КМ.

Писмени позив за достављање понуде упућен је: 
- КЈКП „Водовод и  канализација“ д.о.о. Сарајево

Одлуком о покретању поступка набавке број: 01-472-03/19, од 15.04.2019. године задужен је
Жељко Илић да изврши отварање и оцјену понуда. 
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Жељко Илић је дана 10.05.2019. године сачинио Записник о оцјени понуда  и препоруку  о
избору најповољнијег понуђача, у поступку јавне набавке „Набавка услуга црпљења септичке
јаме и отпадних вода“ за потребе Електротехничког факултета.

У поступку по записнику о оцјени понуда је утврђено да је Жељко Илић благовремено
и правилно извршио отварање приспјеле понуде, о чему је сачинио одговарајући записник, у
којем је утврђено сљедеће: 

- да је укупан број пристиглих понуда:  једна понудa.
- да је благовремено запримљена: једна понудa.
- да нема неблаговремених запримљених понуда.
- да  је  понуда  понуђача  КЈКП  „Водовод  и   канализација“  д.о.о.  Сарајево

прихватљива.

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Жељко Илић
правилно и потпуно, дао оцјену приспјеле понуде, у складу са критеријумима из позива.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Жељко Илић у свему правилно поступио те да је
избор најповољнијег понуђача извршен у складу са  Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине, подзаконским актима, интерним актима и тендерским документом. 

Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине, 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.

Достављено:
-

Д е к а н

- Понуђачу;

- Архива набавке;

- а/а.
-

Проф. др Зоран Љубоје
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