
 

Број: 300/17 

Датум: 02.03.2017.године 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник БИХ“, број 39/14)и на основу 
члана 15. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Сл.Гласник БИХ“, 
број 90/14), сачињава се  

ЗАПИСНИК О ЈАВНОМ ОТВАРАЊУ ПОНУДА 

 

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

Предмет набавке: Набавка водоматеријала (ЈРЈН-4213000-9) 

Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев 

Евиденциони број набавке:232/17 

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

Рок за доставу понуда: 02.03.2017.године до 12:00 часова. 

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 

278/17 „Водоскок“д.о.о.-
Томиславград 

01.03.2017. у 10:15 
часова 

Понуда-затворена 

289/17 „Хидро-термо 
центар“д.о.о.-
Сарајево 

01.03.2017. у 11:22 
часова 

Понуда-затворена 

290/17 „Хидроинжењеринг 
и Економик“ д.о.о.-
Бања Лука 

01.03.2017.  у 12:21 
часова 

Понуда затворена 

295/17 „Интерконт 
комерц“д.о.о.-Бања 
Лука 

02.03.2017. у 09:02 
часова 

Понуда-затворена 

 



Када  је утврђено да сви понуђачи испуњавају услове у погледу времена достављања  прешло 
је се на јавно читање елемента понуда у складу са чланом 63.Закона о јавним набавкама, а то 
су: назив понуђача, укупна цијена наведена у понуди, попуст наведен у понуди који мора бити 
посебно исказан, уколико попуст није посебно исказан сматра се да није ни понуђен, 

Тражене информације смо прочитали понуђачима и предочили у сљедећу табелу: 

Ред.
број 

Назив понуђача Укупна 
цијена без 

ПДВ-а 

Попуст 
наведен у 

понуди 

Укупна 
цијена без 
ПДВ-а са 
попустом 

1. „Водоскок“д.о.о.-
Томиславград 

   

2. „Хидро-термо 
центар“д.о.о.-
Сарајево 

   

3. „Хидроинжењеринг 
и Економик“д.о.о.-
Бања Лука 

   

4. „Интерконт 
комерц“д.о.о.-Бања 
Лука 

   

     

 

ПОНУЂАЧ:                                                           ПОТПИС ОВЛАШТЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА                  

1.                  1. 

2.                   2. 

3.                     3.  

4.                      4. 

5.                  5.  

Комисија за јавне набавке:                                                                                      Потпис: 

1. Смиљић Борислав-предсједник,                                                1. 

2. Каламанда Бојан-члан,                                                                  2.  

3. Нарић Снјежана-члан,                                                                    3. 

 

Секретар комисије (записничар): Тихомир Бунић                                                      

Комисија је завршила са радом у                           часова. 


