КП „ СВЕТИ МАРКО “ а.д.
Источно Ново Сарајево
Ул.Карађорђева бр.2
В.д. директор
Број: 01 – 55 / 21
И.Сарајево, 24.02.2021. године
На основу члана 17. став 1. и члана 18. став 1. Закона о јавним абавкама („Сл.гласник БиХ“,
број 39/14) и члана 64. став 1. тачка 18. Статута Комуналног предузећа за погребну
дјелатност „ СВЕТИ МАРКО “ а.д. Источно Ново Сарајево, в.д. директор предузећа донио
је
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке
Члан 1.
Одобрава се покретање поступка јавне набавке роба - гориво.
Члан 2.
Јавна набавка из члана 1. ове Одлуке ће се спровести путем конкурентског захтјев за
доставу понуда.
Члан 3.
Процијењена вриједност јавне набавке роба из члана 1. ове Одлуке, а у вези са
одређивањем поступка набавке роба у члану 2. ове Одлуке, а све у складу са одредбама из
члана 87. став 2. Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник БиХ “, број: 39/14 )
износи 14.000,00 КМ (без ПДВ-а)
(четрнаестхиљадаконвертибилнихмарака и 00 / 100 ).
Члан 4.
За спровођење јавне набавке осигурана су властита средства из текућег пословања.
Евиденциони број набавке је 5 / 21.
Члан 5.
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена.
Члан 6.
Поступак јавне набавке из тачке 1. ове Одлуке, спровест ће Комисија за јавне набавке роба
именована Одлуком број: 01-56/21 од 24.02.2021. године, у саставу: 3 ( три ) члана, 3 ( три )
замјеника члана и секретара.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
При доношењу Одлуке посебно је узета у обзир чињеница да је предложена набавка
планирана Планом јавних набавки за 2021.годину под бројем 6., да је реално
процијењена њена вриједност на тржишту, да су обезбијеђена средства за исплату и
предложена одговарајућа врста поступка, то је узимајући напријед наведено одлучено као
у изреци..

Доставити:
- В.д.директору
- Члановима комисије 6х
- Референт за јавне набавке
- Секретар комисије
-А/а

В.д.директор

