РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор
Број : 02-404-52/15
Датум, 06.07.2015. године
На основу члана 69. и 70. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“,
број 39/14), члана 72. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“,
број: 101/04,42/05, 118/05 и 98/13), и приједлога Комисије за јавну набавку
ватрогасног возила, Начелник Општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке ватрогасног возила
I
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, које је објављено на Порталу
јавних набавки дана 21.05.2015. године и у Службеном гласнику БиХ, број 43/15, а
која се односи на набавку возила за специјалне намјене (ватрогасно возило), није
достављена ни једна прихватљива понуда.
II
Поступак се поништава у складу са чланом 69. став 2) тачка д) Закона о јавним
набавкама Бих, из разлога што није достављена ни једна прихватљива понуда.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на web страни Општине
Угљевик.
Образложење
У поступку јавне набавке путем отвореног поступка, које је објављено на Порталу
јавних набавки дана 21.05.2015. године и у Службеном гласнику БиХ, број 43/15, а
која се односи на набавку возила за специјалне намјене (ватрогасно возило), до
крајњег рока одређеног за доставу понуда пристигла је једна понуда, достављена од
стране понуђача : ДОО „В&З-ЗАШТИТА“, Бања Лука и ДОО „Bexing“, Београд.
Комисија за предметну јавну набавку, именована Рјешењем Начелника општине
број 02-404-52/15 је извршила анализу и оцјену достављене понуде и утврдила да
иста није прихватшива из следећег разлога :
-понуђач ДОО „В&З-ЗАШТИТА“, Бања Лука и ДОО „Bexing“, Београд писмену изјаву
из члана 52. Закона о јавним набавкама, која је дата у тендерској документацији као
прилог-Анекс 7, нису овјерили код надлежног органа (општина, нотар), а што није
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у складу са тендерском документацијом Анекс 7 којим је одређено да предметну
изјаву овјарава надлежни орган.
За реализацију предметне набавке у буџету општине за 2015. годину обезбијеђена
су финансијска средства у износу од 245.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а.
Укупна цијена достављене понуде, без зарачунатог ПДВ-а износи 297.286,16 КМ.
Уговорни орган је прихватио у цјелости пријелог Комисије, те је и одлучено је
као у диспозитиву ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ
Против ове одлуке може се изјавити жалба у писаној форми у року од 10 (десет)
дана од дана пријема ове одлуке.
Жалба се подноси путем овог уговорног органа у довољном броју примјерака, а
који не може бити мањи од два, 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.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ецц.

Служба за јавне набавке,
инветиције и надзор
Достављено :
1. ДОО „В&З-ЗАШТИТА“, Бања Лука и ДОО „Bexing“, Београд,
2. спис и
3. Стручној служби на објаву.-
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