РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА БРОД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
74450, Светог Саве 39, тел/факс +387(0) 53/610-116, www.opstina-brod.net; e-mail: nacelnik@opstina-brod.net

Број: 02-404-79/18
Датум: 10.07.2018.године
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“број 97/2016), члана 65.
Статута општине Брод (Службени гласник општине Брод бр. 7/17) и члана 70. став (1) Закона о јавним
набавкама („Службени гласник БИХ”, број 39/14) Начелник општине доноси:
ОДЛУКУ
о додјели уговора
За набавку Набавка материјала за санацију и реконструкцију аутобуских стајалишта на подручју општине Брод:
Поликарбонат прозирни (дебљина поликарбоната : 10 мм; димензије табле 2,10x6,00м – 5 табли, сјечење: 200
x120цм-16 ком и 200 x300-3 ком; укупно 63 м²) у износу од 1.575,18 КМ са ПДВ-ом
Образложење
Начелник општине Брод је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02-404-79/18 од
10.07.2018.године покренуо поступак јавне набавке материјала за санацију и реконструкцију аутобуских
стајалишта на подручју општине Брод у процијењеној вриједности 1.700,00 КМ са ПДВ-ом, кроз поступак
Директним споразумом, упућивањем захтјева за понуду за:
1) Лексан панел димензија 200 x 120 цм (16 ком) ....... 38,40 м²
2) Лексан панел димензија 300 x 200 цм (3 ком).......... 18,00 м²
3) Четка за фарбање 5 цм .............................................. 6 ком
4) Нитро разређивач....................................................... 5 л
5) Нитро емајл лак сиви ................................................ 18 л
6) Сандолин за дрво ...................................................... 10 л
7) Челични вијци за лексан (поликарбонат) 0,32 мм... 350 ком
на адресу двије фирме и примитком понуде ДОО „Феромастер“ Дервента од 12.07.2018.године који је нудио
само ставке 1) и 2): Поликарбонат прозирни
дебљина поликарбоната : 10 мм;
димензије табле 2,10x6,00м – 5 табли,
сјечење: 200 x120цм-16 ком и 200 x300-3 ком; укупно 63 м²
у износу од 1.346,31 КМ без ПДВ-а, ПДВ у износу од 228,87 КМ, укупно 1.575,18 КМ са ПДВ-ом
Рок испоруке: 15-20 дана ; Мјесто испоруке: Брод; Плаћање: авансно
Анализом понуде Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију констатовано
Је да понуда технички одговара и да је цијена у оквиру процијењене вриједности, постигнут је договор да се
роба плаћа при испоруци.
На основу горе нааведеног начелник опшине одлучио је како је наведено у диспозитиву.
Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Општине Брод истовремено са упућивањем одлуке
понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке.
Достављено:
1.
Кабинет,
2.
Понуђач,
3.
Одјељење за финансије,
4.
Веб страница Општине,
5.
А/а
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