РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број : 02-404-69/16
Датум, 13.09.2016.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 ), приједлога Комисије за отварање и одабир најповољније понуде и
Рјешења Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука, број : ЈН2-02-07-1354-8/16 од 11.08.2016.године, Начелник Општине Угљевик, д о н о с и
О Д Л У К У
о избору најповљнијег понуђача у поступку јавне набавке услуга

Члан 1.
Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне
набавке услуга на одржаванују јавних површина на подручју Општине Угљевик и
оквирни споразум додјељује понуђачу „Монт-Градња“, д.о.о. Угљевик , за понуђену
цијену у износу 174.942,44 КМ, без зарачунатог ПДВ-а, 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 поништити
предметни поступак јавне набавке из разлога што нема других прихватљивих понуда.
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 услуга на одржаванују јавних површина на подручју Општине
Угљевик покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 02-404-69/16 од
25.04.2016. године.
Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка.
Обавјештење о набавци под бројем 894-1-2-17-3-15/16 је дана 28.04.2016. године
објављено на Порталу јавних набавки и у Службеном гласнику БиХ број 93/15.
Процијењена вриједност јавне набавке је 175.000,00 КМ, без зарачунатог ПДВ-а.
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Комисија за отварање и оцјену понуда именована Рјешењем Начелника број: 02-40469/16, је дана 07.09.2016. 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)ГРУПА ПОНУЂАЧА: ДОО „ЈОВИЋ С&Д“, Угљевик и ДОО „ТАМАРИС-ЦОМПАНY“ Бања Лука,
2)ГРУПА ПОНУЂАЧА: ДОО „XД“, Горња Трнова и ДОО „ГМ-ПРОМ“ Бијељина,
3)ДОО „МОНТ-ГРАДЊА“, Угљевик и
4)ДОО „ИНТЕР-ГРАДЊА“, Угљевик ,
-Комисија је утврдила да ГРУПА ПОНУЂАЧА: ДОО „XД“, Горња Трнова и ДОО „ГМ-ПРОМ“
Бијељина, ДОО „ИНТЕР-ГРАДЊА“, Угљевик, и ГРУПА ПОНУЂАЧА: ДОО „ЈОВИЋ С&Д“, Угљевик
и ДОО „ТАМАРИС-ЦОМПАНY“ Бања Лука нису квалификовани понуђачи, и да се искључују

из предметне набавке услуга из разлога што не испуњавају услове прописане
тендерском документацијом, а како слиједи :
 ГРУПА ПОНУЂАЧА: ДОО „XД“, Горња Трнова и ДОО „ГМ ПРОМ“ Бијељина :
Тачка 11.2. Тендерске документације прописује достављање листе-списка извршеног 1 (једног)
уговора на истим пословима прецизираним у техничкој спецификацији који су предмет набавке
у посљедње 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 био 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 уговора и наводе о уредно
извршеним уговорима.
Уз достављену референс листу извршених уговора, група понуђача ДОО „XД“, Горња Трнова и
ДОО „ГМ ПРОМ“ Бијељина је доставила и потврду о успјешно изведеним радовима „на текућем
одржавању и функционисању основних водопривредних објеката-одбрамбених насипа и
ободних канала у 2015. години-једно кошење и чишћење, издату од стране Јавне установе
„Воде Српске, Бијељина“ у којој је наведена укупна вриједност радова 88.929,00 КМ без
урачунатог ПДВ-а.
На основу наведеног у достављеној потврди, јасно је, да се иста односи на радове текућег
одржавања и функционисања основних водопривредних објеката-одбрамбених насипа и
ободних канала укупне вриједности 88.929,60 КМ, без зарачунатог ПДВ-а, а које обухвата и једно
кошење, чишћење, што је само један мањи дио послова-услуга које су предмет набавке.
Предмет набавке су услуге одржавања јавних површина, детаљно прецизиране у техничкој
спецификацији, која је саставни дио Тендерске документације, а не радови текућег одржавања
и функционисање основних водопривредних објеката-одбрамбених насипа и ободних канала.
Приложена потврда, поред напријед наведеног, не садржи ни прецизано вријеме извршења
уговора, него садржи уопштен навод 30 дана од дана увођења у посао, без навођења датума
увођења у посао. На основу наведеног у потврди, Комисија није могла утврдити вријеме
извршења уговора.
Обзиром да потврда не потврђује успјешно извршење уговора на истим пословима који су
предмет набавке, нити садржи вријеме извршења уговора, Комисија исту није прихватила.
 Понуђач ДОО „ИНТЕР-ГРАДЊА“ Угљевик :
Приликом отварања понуде Комисија је у записник унијела податке понуђача који је био
назначен на предњој страни коверте . Увидом у понуду приликом анализе понуде утврђено је да
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ову понуду доставља група понуђача ДОО“ИНТЕР- ГРАДЊА“Угљевик и ДОО „УСЛУГЕ“, Угљевик
што није назначено на задњој страни коверте понуде како то налаже тачка 15.3. тендерске
документације, те Комисија и није у записник са отварања понуда могла навести да понуду
доставља група понуђача.
Тачка 13.5.тендерске документације прописује да листови понуде (осим гарантних докумената)
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 жигом добављача или наљепницом са утиснутим жигом
добављача, а све на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова.
Понуђач је понуду осигурао јемствеником, а на првој страни понуде јемственик причврстио
наљепницом на којој се налази отисак печата, а без утиснутог жига понуђача.
Тачка 11.2. тендерске документације прописује достављање листе-списка извршеног 1 (једног)
уговора на истим пословима прецизираним у техничкој спецификацији који су предмет набавке
у посљедње 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, минималне финансијеске вриједности 85.000,00 КМ, без зарачунатог
ПДВ-а. Уз списак-листу извршеног уговора понуђач је био 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 уговора и наводе о уредно извршеном
уговору.
Достављена листа –списак извршених уговора , које је доставио овај понуђач, садржи 3 уговора,
а да при томе ни један наведени уговор није минималне вриједности 85.000,00 КМ, како је
захтијевано ТД.
Овај понуђач је у понуди приложио и потврду о успјешно реализована три уговора, чија је
вриједност мања од захтијеване вриједности и то :
- „набавке машинског кошења, крчења и уклањања ниског растиња за потребе РиТЕ“,
вриједности 45.851,00 КМ без ПДВ-а,
-затим „Набавка одржавања дрвореда и зелених површина“, вриједност и од 38.634,05 КМ без
ПДВ-а и
-„Набавка услуга одржавања зелених површина“, вриједности 48.702,75 КМ без ПДВ-а издату од
стране „Рудник и Термоелектрана Угљевик“, а.д. Угљевик.
Достављена потврда поред напријед наведеног не садржи ни вријеме извршења уговора, а што
је у супротности са захтјевом постављеним у предметној ТД.
Како је сваки од наведених уговора вриједности испод захтјеване предметном ТД , и како потврда не
садржи вријеме извршења уговора, Комисија приложену потврду није прихватила.

 Понуда групе понуђача ,,Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик и ,,Тамарис-цомпанy“
д.о.о. Бања Лука не испуњава услове у погледу техничке и професионалне
способности.
Овај уговорни орган је тендерском документацојом прописао доказе у тачци 11.2.
алинеја а) на основу којих ће се извршити оцјена техничке и професионалне способности
понуђача. Као доказ којим се потврђују услови из члана 50. Закона о јавним набавкама
БиХ предвиђени су :
а) ,,Листа-списак-извршеног уговора на истим пословима предмету набавке у последње
три године, рачунајући од дана објаве обавјештења о набавци или од датума
регистрације, односно пчетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да
ради прије мање од три године“.
Уз листу-списак извршеног уговора понуђач је био дужан доставити потврду друге
уговорне стране, коју је издао наручилац услуга-онај према коме је уговор извршен...“.
Услов из тачке 11.1., алинеја а) тендерске документације не мора посебно испуњавати
сваки од чланова групе понуђача, овај услов чланови групе понуђача могу испунити
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заједнички, уз достављање доказа из тачке 11.2., алинеја а) тендерске документације, што
група понуђача ,,Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик и ,,Тамарис-цомпанy“ д.о.о. Бања Лука није
доставила.
Група понуђача је у својој понуди тј. Представник групе понђача ,,Јовић С&Д“ д.о.о.
Угљевик на страни 17 понуде доставио списак извршеног уговора, у којем је наведен
посао ,,Одржавање и изградња зелених површина и сузбијање амброзије на подручју
Града Бања Лука“ вриједности 1.460.000,00 КМ, у којем је инвеститор био Град Бања
Лука, али није достављена потврда друге уговорне стране, коју је издао наручилац
услуга-онај према коме је уговор извршен.
За члана групе понуђача ,,Тамарис-цомпанy“ д.о.о. Бања Лука је достављена потврда
друге уговорне стране, коју је издала Градска управа Бања Лука, али није достављена
Листа-списак извршеног уговора.
Неспорно је да је група понуђача ,,Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик и ,,Тамарис-цомпанy“
д.о.о. Бања Лука услов из тачке 11.1., алинеја а) Тендерске документације у погледу
успјешног искуства могла заједнички испунити, али су били у обавези свако за свој дио
успјешног искуства доставити листу-списак извршених уговора и потврду друге
уговорне стране.
-Комисија је записничи утврдила да понуђач ДОО

„МОНТ-ГРАДЊА“, Угљевик је

квалификован понуђач који је доставио прихватљиву понуду.
Комисија је у поновљеном поступку анализе и оцјене понуда, записнички утврдила :
-да је у гаранцији за озбиљност понуде која је достављена од стране ДОО „Монт Градња“,
Угљевик наведено да се иста односи на отворени поступак са објавом обавјештења за набавку
услуга одржавања јавних површина на подручју општине Угљевик, број 02-404-8/16, објављеном
на Порталу јавних набавки дана 01.02.2016. године чија је процјењена вриједност 175.000,00 КМ
.
Обзииром да је у гаранцији за озбиљност понуде од 17.05.2016.године, страна 45/45 понуде,
наведен број и датум јавне набавке, чији је предмет и процијењена вриједност исти, али број и
датум објаве се односе на претходни поступак који је поништен, овај уговорни орган је од
издаваоца банкарске гаранције „Нова Банка“, а.д. затражио писмено појашњење.
У достављеном појашњењу број 01-017-343 од 06.09.2016. године је наведено да гаранција за
озбиљност понуде број 1001284467 издата дана 17.05.2016.године садржи одговарајући опис
предмета јавне набавке као и одговарајући износ и одговарајући период важења и да се у истој
поткрала техничка грешка која се односи на број јавне набавке и датум објављивања
обавјештења о набавци , те да би иста у њеном периоду важности који је био до
21.08.2016.године била наплатива за јавну набавку под бројем
02-404-69/16 од 28.04.2016.године.
Узимајући у обзир достављено појашњење банке, а које потврђује наплативост гаранције у
захтјеваном периоду важења понуде, Комисија сматра да је ДОО „Монт-Градња“, Угљевик
квалификован понуђач.
Обзиром да је истицао период важности достављених гаранација, овај уговорни орган је
писменим путем од понуђача захтијевао да исти продуже период важности гаранције за
озбиљност понуде, што су исти и учинили.
Комисија је приликом анализе и оцјене понуда утврдила да понуда Доо Монт-Градња, Угљевик
садржи рачунску грешку те је исту исправила у сакладу чланом 17. Упутства за припрему модела
тендерске документације и понуда (Сл.гласник БиХ, број 90/14 и 20/15).
Наиме, на страни 4 понуде, у Образцу за цијену понуде-Анекс 4 тендерске документације под
позицијом 5 је наведенаа укупна цијена без ПДВ-а 8.715,00 КМ, а треба да стоји 8.670,00 КМ.
После извршене исправке мијења се укупна вриједност услуга у понуди и гласи:
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Укупна цијена без ПДВ:
174.942,44 КМ, без зарачунатог ПДВ-а.
Комисија је овом понуђачу дана 25.05. 2016. године упитила захтјев за писану сагласност
исправке рачунске грешке.
Понуђач је 27.05.2016. године, а у остављеном року, , писаним путем потврдио сагласност за
исправку рачунске грешке.
Комисија је сачинила ранг листу понуђача који су квалификовани и који су доставили
прихватљиве понуде, а како слиједи :

У прилогу ове Одлуке записник о прегледу и оцјени понуда, захтјев за писмену
сагласност о исправци рачунске грешке, сагласност о исправци грешке, захтјев за
појашњење понуђене цијене 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.

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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