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Образложење 

 
Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке 

број: НО-24/15 од 28.04.2015. године (Oдлукa Владе РС о давању сагласности                          
број: 04/01-012-2-1003/15 од 22.05.2015. године). 
Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка.  
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 17.000.000,00 КМ без ПДВ-а. 
Обавјештење о набавци број: 215-1-3-19-3-10/15  од  30.04.2015. године. 
 
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем  број: 01-1132-2/15 од 12.06.2015. године. 
 
Комисија за јавну набавку  је предочила Управи Предузећа Записник о оцјени понуда                
бр.07-1132-6/15 од 02.07.2015. године и Препоруку о избору најповољнијег понуђача                    
бр. 07-1132-7/15 од 02.07.2015. године за набавку радова - Изградња МХЕ „Бочац 2“ – 
грађевински радови. 
 
У поступку по записнику о оцјени понуда је утврђено да је Комисија за набавке  
благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је 
сачинила одговарајући записник, у којем је утврђено сљедеће:  

 
- да је укупан број пристиглих понуда 1,  
- да је благовремено запримљена 1 понуда, 
- да нема неблаговремено запримљених понуда, 
- да је понуде понуђача:  

1. „Интеграл Инжењеринг“ а.д. Лакташи, прихватљива и да нема неприхватљивих 
понуда. 
 
У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и 
потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјеле понуде, у складу 
са критеријумима из тендерске документације. 
 
 
У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Предузећа  није нашла разлоге, 
неправилности нити пропусте у раду који би евентуално били основ за неприхватање 
препоруке Комисије за јавну набавку. 
 
Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор 
најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине, подзаконским актима, интерним актима и тендерским документом. Увидом у 
приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен због: 
 
 




