РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број : 02-404-109/16
Датум, 19.07.2016.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, д о н о с и
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 изградњи „Ловачке куће“ у Мјесној Заједници Средња Трнова, и
уговор додјељује групи понуђача „Интер Градња“, д.о.о. Угљевик и „Призма“, д.о.о.
Бијељина, чији је представник „Интер Градња“, д.о.о. Угљевик , за понуђену укупну
цијену у износу од: 18.199,77 КМ, као најбоље оцијењену понуду.
Члан 2.
Понуђач који је изабран, као најбоље оцијењен дужан је у року од 5 (пет) дана од дана
пријема Одлике о избору најповољнијег понуђача физички доставити на протокол
уговорног органа доказе тражене тачком 4.1. Тендерске документације.
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 приједлог
оквирног споразума доставити 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.opstinaugljevik.net, 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 изградњи „Ловачке куће“ у Мјесној Заједници
Средња Трнова покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 02-404109/16 од 15.06.2016. године.
Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци под бројем 894-1-3-34-3-30/16 је објављено на Порталу јавних
набавки дана 15.06.2016.године.
Процијењена вриједност јавне набавке је 20.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а.
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Комисија за отварање, анализу и оцјену понуда, именована Рјешењем Начелника број:
02-404-109/16, је дана 15.07.2016. године доставила Извјештај о оцјени понуда са
препоруком о избору најповољнијег понуђача.
Комисија је извршила отварање и оцјену понуда, о чему је сачинила одговарајуће
записнике у којима је утврђено следеће:
-да је укупан број пристиглих понуда 4 (четири),
-да су благовремено запримљене 4 (четири) понуде,
-да нема неблаговремено запримљених понуда,
- да су понуде доставили следећи понуђачи и то:
1) ДОО „АСТРА ПЛАН“, Брчко,
2) Група понуђача:ДОО „ИНТЕР ГРАДЊА“, Угљевик и ДОО „ПРИЗМА “ Бијељина,
3) ДОО „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“, Доња Трнова,
4) Група понуђача:ДОО „МОНТ ГРАДЊА“, Угљевик и ДОО „БУК ПРОМЕТ “ Бијељина.

-Комисија је утврдила да понуде: ДОО „АСТРА ПЛАН“, Брчко, ДОО „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“,
Доња Трнова и Групе понуђача:ДОО „МОНТ ГРАДЊА“, Угљевик и ДОО „БУК ПРОМЕТ “ Бијељина

нису прихватљиве понуде, а како слиједи:
- Понуда понуђача: ДОО „АСТРА ПЛАН“, Брчко одбацује се као неприхватљива понуда из
сљедећих разлога:
Тачка 5.1.5. тендерске документације прописује да се понуда 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 у књигу, или понуда
осигурана јемствеником, чија су оба краја на првој или последњој страни понуде причвршћена
печатним воском са утиснутим сувим жигом добављача или наљепницом на којој је утиснут суви
жиг добављача, а све на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова, осим
гарантних докумената
Овај понуђач је своју понуду осигурао јемствеником , а на првој страни понуде јемственик
причврстио наљепницом на коју је ставио отисак печата што је у супротности са наведеном
тачком тендерске документације. Даља анализа и оцјена понуде у смислу достављања доказа,
који су захтијевани предметном тендерском документацијом у циљу утврђивања квалиикација
понуђача није ни вршена, јер овај понуђач није понуду припремио на начин дефинисан тачком
5.1.5. тендерске документације.
-Понуђач ДОО „ЗИДАР ЖИВАНОВИЋ“, Доња Трнова“, је доставио неприхватљиву понуду.
Наиме, тачка 4.4.2. ТД прописује достављање листе-списка извршеног 1 (једног) уговора на
пословима високоградње у периоду не дужем од три године, рачунајући о дана објаве
обавјештења о набавци или од датума регистрације, односно почетка пословања, ако је понуђач
регистрован, односно почео да ради прије мање од три године. Уз списак-листу извршеног
уговора понуђач је дужан доставити потврду друге уговорне стране-коју је издао наручилац
услуга-онај према коме је уговор извршен, а која обавезно садржи: назив и сједиште уговорних
страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, вријеме и мјесто
извршења-реализације уговора и наводе о уредно извршеним уговорима.
Уз достављену референс листу уговора, овај понуђач је у понуди приложио и потврду о уредно
извршеним уговорима издату од стране ДОО „Призма“, Бијељина, а која се односи на извођење
грађевинских радова на изградњи Центра за социјални рад са центром за дневно збрињавање
дјеце и омладине ометене у физичком и психичком развоју у Бијељини.
Потврду о уредно извршеном уговору , у складу са законом о јавним набавкама, извођачу
радова може издати само наручилац радова-онај према коме је уговор извршен, а никако
извођач радова свом подизвођачу, односно кооперанту.
Референс листа ДОО „Призма“ Бијељина приложена у понуди групе понуђача: ДОО „ИНТЕР
ГРАДЊА“, Угљевик и ДОО „ПРИЗМА “ Бијељина у овом поступку набавке (страна 54. и 55. понуде)
потврђује да је ДОО „ПРИЗМА “ Бијељина извођач радова на изградњи Центра за социјални рад
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са центром за дневно збрињавање дјеце и омладине ометене у физичком и психичком развоју у
Бијељини, а не инвеститор односно крајњи корисник објекта.
Како потврду о уредно извршеном уговору није издао онај према коме је уговор извршен, него
је исту издао главни извођач радова свом подизвођачу, овај понуђач је искључујен из даљег
поступка оцјене понуда.
-Група понуђача: ДОО „МОНТ ГРАДЊА“, Угљевик и ДОО „БУК ПРОМЕТ “ Бијељина није
достављену изјаву из члана 45. Закона, овјерио код надлежног органа (општина, нотар), за
члана групе ДОО „БУК ПРОМЕТ “ Бијељина што је у супротности са тачком 4.5.1. алинеја 2
тендерске документације и чланом 45. Закона о јавним набавкама БиХ.
Надаље,достављена изјава понуђача у вези са чланом 52. Закона за члана групе понуђача ДОО
„БУК ПРОМЕТ “ Бијељина, такође није овјерена код надлежног органа (општина, нотар).
Приложена препорука о реализацији уговора не садржи вријеме и мјесто извршења уговора што је у
супротности са тачком 4.4.2. под а) тендерске документације.
Понуда ове групе понуђача се састоји од 54 листа. Понуђач је нумерисао листове од 1 до 28,
затим три листа понуде не садрже нумерацију и то: неовјерени Анекс 5 – изјава о испуњености
услова из члана 45. Закона за члана групе понуђача ДОО „Бук промет, Бијељина“ и неовјерени
Анекс 7 – Изјава у вези члана 52. Закона за понуђача ДОО „Бук промет, Бијељина“. Даља
нумерација креће бројем 32. и завршава бројем 54, што јеу супротности са тачком 5.1.3.
тендерске документације.

-Комисија је записничи утврдила да ГРУПА ПОНУЂАЧА: ДОО „ИНТЕР ГРАДЊА“, Угљевик и ДОО
„ПРИЗМА “ Бијељина, су квалификовани понуђачи који су доставили прихватљиву понуду.

У прилогу ове Одлуке записник о прегледу и оцјени понуда.

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.

Одсијек за јавне набавке,
инветиције и надзор

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,

дипл.ецц.
Сокица Хорват

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