РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број : 02-404-90/15
Датум, 13.10.2015.године

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, број:
101/04,42/05, 118/05 и 98/13), члана 70. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“,
број 39/14 ) и приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде, Начелник
Општине Угљевик,
доноси

О Д Л У К У
о избору најповљнијег понуђача у поступку јавне набавке радова

Члан 1.
Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке
радова на реконструкцији и санацији макадамских путева на подручју Општине Угљевик и
то следеће
дионице:
I. Реконструкција поддионице некатегорисаног пута : Л35, Јовичићи-Арапуше, МЗ
Доње Забрђе
II. Реконструкција дионице пута :Мићићи-Станковићи,Р459, МЗ Доње Забрђе
III. Санација дионице некатегорисаног пута :Јањари-Просјека(Стари друм)
IV. Санација дионице некатегорисаног пута : Локални Пут(Јањари,Атмачићи)-Средња
Трнова
V. Реконструкције дионице пута :Локални пут Л 16 –Богдановина, МЗ Средња Трнова
VI. Реконструкције дионице пута :Локални пут Л 16 –Бријест
VII. Реконструкција дионице пута :Локални пут Л10(Зарићи)-Поља, наставак ,МЗ
Угљевик Село (поддионица од стац.0+818 к.ч.1451)
VIII. Реконструкција некатегорисаног пута :Бјелица-Станивуковићи (к.ч. 323,к.ч.2815 и
к.ч.2814 ) КО Тутњевац
IX. Реконструкција дионице локалног пута Л-17 у МЗ Мукат, Богутово Село
X. Реконструкција дионице некатегорисаног пута Тодоровићи-Лазићи у МЗ Богутово
Село, к.ч. број 2820 и 2940 КО Богутово Село
и уговор додјељује Групи понуђача: ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик и ДОО „Папилон“,
Корај- Челић , чији је представник „ Јовић С & Д, доо Угљевик,“ за понуђену цијену у
износу 117.077,16 КМ са зарачунатим ПДВ-ом, као најбоље оцијењену понуду.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку
рока од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана од кад су сви понуђачи обавијештени о
избору најповољније понуде. Понуђач који је изабран, као најбоље оцијењен дужан је
у року од 5 (пет) дана од дана запримања Одлике о избору најповољнијег понуђача
1

физички доставити на протокол уговорног органа доказе тражене тачком 4.1. и 4.2.
Тендерске документације, а најкасније на дан потписивања уговора дужан је доставити
оригинал или овјерену копију важећег Рјешења надлежног Министарства за извођење
грађевинских радова на објектима нискоградње.
У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезе из члана 72.став 3. Закона о
јавним набавкама БиХ („Сл.гласник БиХ“, број 39/14), Уговорни орган ће доставити
приједлог уговора оном понуђачу чија је понуда по ранг листи одмах након понуде
најуспјешнијег понуђача.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су
учестовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 71. став 2. Закона о јавним
набавкама.
Члан 4.
Ова Одлука ће се објавити на веб страници www.опстинаугљевик.нет, истовремено с
упућивањем понуђачима који су учестовали у поступку јавне набавке, у складу са
чланом 70.став 6. Закона о јавним набавкама.

Образложење
Поступак јавне набавке радова на реконструкцији и санацији макадамских путева на
подручју Општине Угљевик и то следеће дионице:
I. Реконструкција поддионице некатегорисаног пута : Л35, Јовичићи-Арапуше, МЗ
Доње Забрђе
II. Реконструкција дионице пута :Мићићи-Станковићи,Р459, МЗ Доње Забрђе
III. Санација дионице некатегорисаног пута :Јањари-Просјека(Стари друм)
IV. Санација дионице некатегорисаног пута : Локални Пут(Јањари,Атмачићи)-Средња
Трнова
V. Реконструкције дионице пута :Локални пут Л 16 –Богдановина, МЗ Средња Трнова
VI. Реконструкције дионице пута :Локални пут Л 16 –Бријест
VII. Реконструкција дионице пута :Локални пут Л10(Зарићи)-Поља, наставак ,МЗ
Угљевик Село (поддионица од стац.0+818 к.ч.1451)
VIII. Реконструкција некатегорисаног пута :Бјелица-Станивуковићи (к.ч. 323,к.ч.2815 и
к.ч.2814 ) КО Тутњевац
IX. Реконструкција дионице локалног пута Л-17 у МЗ Мукат, Богутово Село
X Реконструкција дионице некатегорисаног пута Тодоровићи-Лазићи у МЗ Богутово
Село, к.ч. број 2820 и 2940 КО Богутово Село,
покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 02-404-90/15 од
03.08.2015.године.
Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка. Обавјештење о набавци под бројем
894-1-3-41-3-28/15 је дана 03.08.2015. године објављено на Порталу јавних набавки и у
Службеном гласнику БиХ број 64/15.
Процијењена вриједност јавне набавке је 170.000,00 КМ.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем Начелника број: 02-404-90/15 од
31.08.2015.године је дана 07.10.2015. године доставила Извјештај о оцјени понуда са
препоруком о избору најповољнијег понуђача.
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У поступку по Извјештају о раду, утврђено је да је Комисија благовремено и правилно
извршила отварање и оцјену понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике у којима је
утврђено следеће:
-да је укупан број пристиглих понуда 4 (четири) и то понуде понуђача : ДОО „Интер
Градња“, Угљевик, ДОО „Монт Градња“, Угљевик, Група понуђача ДОО „Јовић С&Д“,
Угљевик и ДОО „Папилон“, Корај- Челић, коју представља ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик и
понуда ДОО „Бијељина Пут“, Бијељина,
-да су благовремено запримљене све пристигле понуде 4 (четири),
-да нема неблаговремено запримљених понуда,
-да су понуђачи ДОО „Монт Градња“, Угљевик и Група понуђача ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик
и ДОО „Папилон“, Корај- Челић, коју представља ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик ,
квалификовани понуђачи и да су њихове понуде прихватљиве. Наиме наведени понуђачи су
испунили, све тендерском документацијом постављене услове у погледу квалификација
понуђача (тачка 4.1.); 4.2.); 4.3.) и 4.4.) тендерске документације) .
Понуда „Монт Градња“, ДОО, Угљевик је према облику и садржају прихватљива, јер је у
потпуности израђена према условима захтијеваним тендерском документацијом.
Понуда Група понуђача ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик и ДОО „Папилон“, Корај- Челић, коју
представља ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик , садржи мање одступање које не мијења, нити
битно удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у Обавјештењу о
набавци и тендерској документацији.
Наиме, Комисија је у записнику о оцјени понуда констатовала да понуда Групе понуђача
ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик и ДОО „Папилон“, Корај- Челић, коју представља ДОО „Јовић
С&Д“, Угљевик није у потпуности израђена у складу са тачком 5.1.5. тендерске
документације у смислу укоричења понуде или стављања печатног воска са јемствеником.
Тачком 5.1.5. тендерске документације је одређено : „Понуда се израђује на начин да чини
цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом. Исправке у понуди морају бити
израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, уз навођење датума
исправке. Сви листови понуде морају бити чврсто увезани, а што подразумјева укоричење
понуде, или печатни восак са јемствеником, а на начин да се онемогући накнадно вађење
или уметање листова, осим гарантних докумената.
Наиме, овај понуђач је понуду израдио на начин, тако што је исту увезао у фасциклу са
металним механизмом и исту осигурао јемствеником и овјереном (печатом понуђача)
наљепницом, тако да је онемогућено накнадно вађење или уметање листова. Печат је
стављен на начин да обухвата дио наљепнице и дио саме понуде (прве стране понуде) тако
да је онемогућено накнадно вађење или уметање листова што и јесте сврха чврстог
увезивања понуде.
Комисија је констатовала, да сматра да се не ради о битном одступању које мијења или
битно удаљава од карактеристика и других захтјева утврђених у тендерској документацији.
Уговорни орган је уз поштивање принципа ефикасног трошења јавних средстава (обзиром
да је овај понуђач понудио значајно мању цијену понуде у односу на другорангираног
понуђача) прихватио напријед наведено мишљење Комисије, јер сматра да је овај понуђач
израдио понуду на начин да је онемогућено накнадно вађење или уметање листова, а што и
јесте сврха односно циљ чврстог увезивања понуда. Суштина чврстог увезивања понуда је да
се осигура да се понуда не “расипа”, односно да се странице понуде не могу извлачити
и/или мијењати.
-Комисија је даље утврдила, да је понуда понуђача ДОО Интер Градња, Угљевик у складу са
тачком 2.2. тендерске документације недопуштена, јер овај понуђач није званично преузео
тендерску документацију, нити је доставио захтјев за преузимање тендерске документације,
нити је доставио доказ о уплати накнаде за преузимање тендерске документације.
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Тачком 2.2. Тендерске документације је одређено да се иста отпрема најкасније у року од 3
(три) дана, рачунајући од дана пријема писменог захтјева понуђача за преузимање
тендерске документације, уз навођење предмета и броја набавке. Доказ о уплати накнаде
се доставља најкасније уз понуду. Понуђачи који преузму тендерску документацију, а не
доставе доказ о уплати накнаде на начин дефинисан у претходном ставу, сматраће се да
нису преузели тендерску документацију и њихова понуда ће се одбацити,
-да понуђач ДОО Бијељина пут, Бијељина није квалификован понуђач, те је искључен из
даљег поступка оцјене понуда. ДОО Бијељина пут, Бијељина није квалификован понуђач из
разлога што у понуди није доставио доказ да има на располагану вибрациони ваљак масе
1,9 до 2,1 т, захтијеван тачком 4.4.1.подтачка б) алинеја 5) . Овај понуђач је као доказ да има
на располагању напријед наведени вибрациони ваљак доставио употребну дозволу број 0203-01-02/2013 од 05.02.2013.године, која не садржи податак о маси ваљка те се не може
утврдити да ли предметни ваљак одговара захтјевима из тендерске документације, а што је
у супротности са тачком 4.4.2. подтачка б) алинеја 1 и 2) тендерске документације и измјене
тендерске документације, којом је одређено да достављени докази морају садржавати све
тендерском документацијом захтијеване податке (укупну дозвољену масу, снагу) а због
правилног поређења и оцјене понуда.
-тендерском документацијом је захтијевано да понуђачи морају имати на располагању 1
(један) грејдер мин снаге 115 кW , а маx снаге 135 кW. Понуђач ДОО Бијељина пут,
Бијељина је доставио употребну дозволу и саобраћајну дозволу за грејдер али снаге 167
кW, дакле веће снаге од захтијеване, што је у супротности са тачком 4.4.1. подтачка б)
алинеја 3 ) тендерске документације и измјене тендерске документације.
- Понуђач ДОО Бијељина пут, Бијељина је доставио саобраћајну дозволу за затијевани мини
дампер у којој не постоји податак о носивости исте те се не може утврдити да ли предметни
мини дампер одговара захтјевима тендерске документације, а што је у супротности са
тачком 4.4.2. подтачка б) алинеја 1) и 2) тендерске документације и измјене тендерске
документације, којом је одређено да достављени докази морају садржавати све тендерском
документацијом захтијеване податке (укупну дозвољену масу, снагу) а због правилног
поређења и оцјене понуда.
- овај понуђач није доставио доказ да има на располагању багер точкаш захтијеване масе од
9,5 до 10,5 т. (тачка 4.4.1. подтачка б), алинеја 7) тендерске документације). Наиме, овај
понуђач је доставио доказ –саобраћајну дозволу број АА 0250530 у којој је наведено (под
ознаком Г) да је маса ове машине 9437 т. Дакле јасно је да је је маса багера точкаша за који
је уз понуду достављен доказ, мања од масе захтијеване тендерском документацијом.
Уговорни орган је након прегледа понуда у складу са чланом 66.став (1) Закона и чланом
17.став (7) Упутства затражио објашњење неприродно ниске понуде, од групе понуђача:
ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик и ДОО „Папилон“, Корај- Челић, како је наведено у захтјеву број :
02-404-90/15 од 05.10.2015.године, који је саставни дио записника о оцјени понуда.
Тражено објашњење, достављено је у остављеном року и исто је узимајући у обзир
образложење понуђене цијене, те чињеницу да је предметном тендерском документацијом
захтијевана достава гаранције за добро извршење посла, предвиђени пенали за евентуално
непоштивање рокова извођења радова, прихватљиво за уговорни орган. Дакле, јасно је, да
је овај уговорни орган предметном тендерском документацијом искористио све законом
дозвољене механизме заштите од неквалитетне реализације уговора.
У поступку доношења Одлуке, оцијењено је да је Комисија у свему правилно поступила те да
је избор најповољијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама,
подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом.
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Увидом у приложену документацију, неспорно је да је изабрани понуђач најбоље оцијењен
примјењујући критериј „најниже цијене“.

Ранг листа :

Назив понуђача

1

2

Група понуђача:
ДОО „Јовић С&Д“, Угљевик
ДОО „Папилон“, КорајЧелић
ДОО „Монт Градња“,
Угљевик

Цијена из
обрасца
понуде (са
ПДВ-ом)

Кориговане
вриједности
Матем.
Попусти
грешке

Кориговани
износ
цијене
понуде

Напомена

117.077,16

-

-

117.077,16

-

198.407,08

-

-

198.407,08

-

Из наведених разлога, примјеном члана 64.став1.тачка б) Закона о јавним набавкама и тачке
5.8.тендерске документације, одлучено је као у члану 1. Ове Одлуке.

У прилогу ове Одлуке записник о прегледу и оцјени понуда, захтјев за појашњење
„неприродно ниске понуде“ и образложење понуђене цијене.

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, директно на протокол уговорног органа у шалтер салу
Општинске ураве Општине Угљевик или препорученом пошиљком.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић, дипл.ецц.

Одсијек за јавне набавке,
инвестиције и надзор
5

Достављено:
1.свим понуђачима,
2.стручној служби на објаву и
3.а/а.-
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