
 

Број: 

Датум: 06.03.2017.године 

На основу члана 65.став 2. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник БИХ“, број 39/14) Комисија 
за јавне набавке КП“Бобас“а.д.  сачињава 

ЗАПИСНИК О ОЦЈЕНИ ПОНУДА 

 

Назив и сједиште уговорног органа: КП“Бобас“а.д.-Котор Варош 

Предмет набавке: Набавкa горива (ЈРЈН:09100000-0) 

Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев 

Евиденциони број набавке:212/17 

Број обавјештења о набавци са портала јавних набавки: 76-7-1-5-3-2/17 

Попис понуда пристиглих до рока за доставу понуда према редосљеду  њихова запримања: 

 

Редни број/ 
број на 
омотници 
понуде 

Назив понуђача Датум и вријеме 
запримања 
понуде/измјене 
и/или допуне 
понуде 

Понуда/ измјена 
и/или допуна 
понуде пристигла: 
затворена, отворена, 
оштећена 

267/17 „Нестро-петрол“а.д.-
Бања Лука 

28.02.2017.год у 
08:30 часова 

Понуда затворена 

271/17 „Бор петрол“д.о.о.-
Котор Варош 

28.02.2017.год у 
11:39 часова 

Понуда затворена 

    

    

    

 

Није било закаснјелих понуда. 

 

 

 



 Комисија за јавне набаке КП“Бобас“а.д.-Котор Варош приступила је провјери тражене 
документације из тендерске документације чије су понуде пристигле на вријеме као и 
оцјенама пристиглих понуда. 

Садржај понуде : 

„Нестро петрол“а.д.-Бања  Лука; 

-Генерална пуномоћ бр. 2130/17 

-Образац за понуду-Анекс 1; 

-Изјава понуђача; 

-Изјава о преференцијалном третману домаћег; 

 -Образац за цијену понуде-Анекс 2; 

-Документи нестро петрола бр 3590/17; 

-Повјерљиве информације –анекс 3 

-Списак бензинских станица Нестро петрола; 

-Изјава по члану 45 ЗЈН –анекс 4; 

-Актуелни извод из судског регистра; 

-Изјава по члану 52 ЗЈН БИХ-Анекс 5 

-Потврда привредне коморе РС 

-Садржај понуде; 

 

Садржај понуде: 

„Бор петрол“ д.о.о.-Котор Варош 

-Садржај; 

-Понуда; 

-Изјава понуђача; 

-Цијена понуде; 

-Образац за цијену понуде ( у складу са Анексом 2 ТД); 

-Потврда о преференцијалном поријеклу робе; 

-Овјерене изјаве у смислу члана 45 и 52.Закона о јавним набавкама БИХ („Службени гласник 
БИХ бр. 39/2014); 

-Рјешење уписа у судски регистар понуђача; 



-Увјерење о регистрацији обвезника пореза на додатну вриједност; 

-Потврда о регистрацији; 

 

На основу увида у достављену документацију наведених понуђача, комисија је утврдила 
да су оба понуђача доставила потребну документацију. 

Тражене информације за оцјену понуде које смо тражили тендерском документацијом 
према понуђачима дате су у следећој табели: 

Ред.
број 

Назив понуђача Укупна цијена 
без ПДВ-а 

Попуст наведен 
у понуди 

Укупна цијена 
без ПДВ-а са 
попустом 

1. „Нестро 
петрол“а.д.-Бања 
Лука 

38.389,40 КМ 6%-2.303,36 КМ 36.086,04 КМ 

2. „Бор петрол“д.о.о.-
Котор Варош 

32.680,00  КМ - 32.680,00 КМ 

 

Ранг листа оцијењених понуда: 

1.  „Бор петрол“ д.о.о.-Котор Варош; 

2. „Нестро петрол“а.д.-Бања Лука; 

 

На основу претходно изнесених показатеља Комисија за јавне набавке КП“Бобас“а.д.-Котор Варош 

оцјењује понуду понуђача „Бор петрол“д.о.о.-Котор Варош  најповољнијом и даје препоруку директору 

предузећа да донесе Одлуку о избору најповољнијег понуђача „Бор петрол“ д.о.о.-Котор Варош. 

 

Вриједност уговора износи 32.680,00 КМ без ПДВ-а, односно 38.235,60 КМ са ПДВ-ом. 

 

 

 

Комисија за јавне набавке:                                                                                      Потпис: 

1. Смиљић Борислав-предсједник,                                                1. 

2. Каламанда Бојан-члан,                                                                  2.  

3. Нарић Снјежана-члан,                                                                    3. 

 

Секретар комисије (записничар): Бунић Тихомир                                                         

 


