РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број : 02-404-20/15
Датум, 27.04.2015.године

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број:
101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 64.став 1.тачка б), члана 70.ст.1,3.и 6. Закона о јавним
набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број 39/14 ), Начелник Општине Угљевик,
доноси
О Д Л У К У
Члан 1.
Прихвата се приједлог Комисије за јавну набавку број: 02-404-20/15, за избор
најповољнијег понуђача за јавну набавку архитектонских услуга и то: Лот-1: Израда
урбанистичко техничких услова и стручних мишљења и Лот-2: Услуге техничког прегледа
објекта.
Члан 2.
Утврђује се да је од свих пристиглих понуда, потпуна и прихватљива, дата на начин
и под условима који су тражени тендерском документацијом, те да задовољава све
постављене услове само понуда понуђача а.д.”Завод за изградњу” Бања Лука.
Члан 3.
А.Д. ”Завод за изградњу” Бања Лука, бира се као најповољнији понуђач јер је
понудио најнижу цијену за Лот-1: 3.369,60 КМ и
Лот-2: 4.282,20 КМ, што укупно износи за оба Лот-а
7.651,80 КМ, са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 4.
Уговорни орган закључиће уговор са најповољнијим понуђачем, под условима
утврђеним у тендеркој документацији. На дан потписивања уговора, најповољнији
понуђач из тачке 3. ове одлуке дужан је доставити оригинале или овјерене фотокопије
рјешења надлежног министарства за пружање предметних услуга како је наведено у
тендерској документацији-односно тражене лиценце. Комисија је свој рад окончала
24.04.2015.године.
Образложење
Комисија за јавну набавку број: 02-404-20/15, за избор најповољнијег понуђача за
јавну набавку архитектонских услуга и то: Лот-1: Израда урбанистичко техничких услова и
стручних мишљења и Лот-2: Услуге техничког прегледа објекта, именована рјешењем
Начелника број:02-404-20/15 од 01.04.2015.године, провела поступак јавне набавкеконкурентски захтјев за достављање понуда. Критеријум за избор најповољнијег понуђача
је најнижа цијена.
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Дана 03.04.2015.године у 13 часова Комисија је извршила отварање понуда и том
приликом констатовала да су пристигле понуде следећих понуђача:
1.ЈУ “Институт за испитивање материјала и конструкција РС”, Бања Лука
2.а.д.” Завод за изградњу” Бања Лука
3.а.д.“Индустропројект”за пројектовање, урб.и кон. Приједор
4.д.о.о. ” Геопут” Бања Лука
5.д.о.о.” Роутинг” Бања Лука
Комисија за јавну набавку је утврдила:
- да је понуда понуђача а.д.”Завод за изградњу” Бања Лука прихватљива,
-да понуде понуђача ЈУ “Институт за испитивање материјала и конструкција РС”, Бања
Лука, а.д.“Индустропројект”за пројектовање, урб.и кон. Приједор, д.о.о. ” Геопут”
Бања Лука и Д.о.о.” Роутинг” Бања Лука, нису прихватљиве из следећих разлога и то:


Понуда понуђача ЈУ “Институт за испитивање материјала и конструкција РС”,
Бања Лука се одбија из разлога не достављања потписане и овјерене изјаве да ће
понуђач уколико буде прворангирани најкасније нa дан потписивања уговора
доставити важеће рјешење надлежног министарства за пружање предметних
услуга.
 Понуда понуђача а.д.“Индустропројект”за пројектовање, урб.и кон. Приједор се
одбија из разлога не достављања потписане и овјерене изјаве да ће понуђач
уколико буде прворангирани најкасније нa дан потписивања уговора доставити
важеће рјешење надлежног министарства за пружање предметних услуга.
 Понуда понуђача д.о.о. ” Геопут”, Бања Лука одбија се из разлога неправилно
попуњеног обрасца за цијену понуде (страна 14 понуде) у коме понуђач даје
попуст, а исти умјесто да одузима од понуђене цијене без ПДВ-а збраја га са
цијеном без ПДВ-а и добија већу вриједност цијене понуде са попустом без ПДВа.
Надаље, у Нацрту уговора (страна 18 понуде) уноси погрешну цијену без ПДВ-а, а
вриједност попуста изједначава са износом ПДВ-а. Словима изражена цијена
понуде разликује се од бројкама изражене цијене и у Уговору и у обрасцу за
цијену.
 Понуда д.о.о. Роутинг” Бања Лука одбија се из разлога што вршене исправке у
понуди (страна 9 понуде) нису потписане и овјерене нити је попуњен члан 2.
Нацрта Уговора.

У поступку доношења ове одлуке посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и
потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену приспјеле понуде, сходно
критеријумима из тендерске документације.
У поступку оцјене проведеног поступка, Начелник Oпштине, није нашао разлоге,
неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање
предлога 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 и у складу са
тендерском документацијом.
Из наведених разлога, примјеном члана 64. став 1. тачка б) критерија најнижа цијена
Закона о јавним набавкама, одлучено је као у диспозитиву.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми Начелнику општине у
року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.
Жалба се подноси у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од три,
како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу, као и
другим странкама у поступку, директно на протокол уговорног органа у шалтер салу
Општинске ураве Општине Угљевик или препорученом пошиљком.
У прилогу ове одлуке достављамо:
-Записник о прегледу и оцјени понуда
-Образложење понуђене цијене
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ек. с.р.
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