РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор
Број : 02-404-45/18
Датум,16.10 .2018. године

На основу члана 69. став 2) тачка д) , члана 70.став 1) Закона о јавним набавкама („Службени
гласник БиХ“, број 39/14), члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
РС“, број: 97/16), и приједлога Комисије за јавну набавку број 02-404-45/18 од 12.10.20118.
године, Начелник Општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке радова на спортској дворани у Угљевику

I
Поништава се поступак јавне набавке, број 02-404-45/18, чији је предмет јавна набавка радова
на „спортској дворани“ у Угљевику по систему кључ у руке, , из разлога што достављена
понуда није прихватљива - члан 69, став став 2) тачка д) Закона о јавним набавкама.
II
Ова Одлука ће се објавити на веб страници www.opstinaugljevik.net, истовремено с
упућивањем овлаштеном представнику групе понуђача, која је учестовала у поступку јавне
набавке, у складу са чланом 70.став 6. Закона о јавним набавкама.
III
Ова одлука ступана 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.

Образложење
Поступк јавне набавке радова на „спортској дворани“ у Угљевику покренут је Одлуком о
покретању поступка јавне набавке, број 02-404-45/18, од 31.05.2018. године, путем отвореног
поступка, за које је објављено обавјештење о набавци број :894-1-3-23-3-17/18, на Порталу
јавних набавки дана 01.06.2018. године и у Службеном гласнику БиХ, број 38/18.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 1.500.000,00 КМ.
Комисија за јавну набавку, именована је Рјешењем број 02-404-45/18 од 22.06.2018.године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 12.10.2018.године записник о прегледу и оцјени
понуда са препоруком о поништењу поступка јавне набавке број 02-404-45/18, чији је предмет
набавка радова на „спортској дворани“ у Угљевику .
Комисија је извршила отварање понуда и оцјену квалификованости понуђача, о чему је
сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено следеће :
-да је укупан број пристиглих понуда 1 (једна),
-да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда,
-да нема неблаговремено запримљених понуда,
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-да понуда групе понуђача ДОО „Цоллониа“ Брчко, ДОО „Термоелектро“, Брчко и АД „Гоша
Фом“, Смедеревска Паланка ,није прихватљива понуда из следећих разлога:
1)

Тачком 3.2.1. тендерске документације је прописано „Што се тиче способности за обављање
професионалне дјелатности понуђачи морају бити регистровани за обављање дјелатности која
је предмет јавне набавке.
Тачка 3.2.2. тендерске документације је прописано да „Докази о регистрацији морају бити
прецизно дефинисани, са јасно дефинисаним документом који недвосмислено доказује да је
понуђач, у вријеме предаје понуде, регистрован за предметну дјелатност“. „Уколико понуду
доставља група понуђача, сви чланови групе заједно морају бити регистровани за обављање
дјелатности која је предмет набавке. Сваки члан групе је дужан доставити доказ о регистрацији
за послове које ће обављати унутар групе. „
Један од чланова групе понуђача А.Д. „Гоша Фом“ Смедеревска Паланка је доставио доказИзвод о регистрацији привредног субјекта у коме је наведен назив дјелатности који гласи
„производња опреме за подизање и преношење“ .
Предмет јавне набавке су „радови на спортској дворани „ прецизно дефинисани техничком
спецификацијом.
На основу извода о регистрацији привредног субјекта –члана групе понуђача А.Д. „Гоша Фом“
Смедеревска Паланка, који је достављен у понуди јасно је и недвосмислено да исти није
доставио доказ на основу кога се може утврдити да је исти регистрован за обављање
дјелатности која је предмет набавке.

2)
-

Тачком 3.4.2.под а) је прописано да потврда о успјешној реализацији уговора обавезно садржи
:
назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,
предмет уговора ,
вриједност уговора, без зарачунатог ПДВ-а,
вријеме и МЈЕСТО извршења уговора и
наводе о уредно извршеним уговорима.
Увидом у потврду на страни 297.понуде, утврђено је да у истој није наведено мјесто
извршења уговора.

3)

Тачка 4.5.1. тендерске документације прописује да су „Понуђачи дужни доставити попуњен
Образац за достављање понуде-Анекс 2 и Образац за цијену понуде-Анекс 3, у складу са свим
захтјевима који су дефинисани у поменутим анексима у тендерској документацији, за све
ставке које су садржане у обрасцу за цијену понуде“. Овлаштени представник групе понуђача
Доо „Цоллониа“, Брчко на страни 16. Обрасца за цијену понуде под тачком ИИ. 3 Испорука и
уградња спортске опреме, на мјесту предвиђеном за упис укупне цијене без ПДВ-а је
пропустио да попуни ту ставку, а што је захтијевано ТД.
Тачком 4.5.4.тендерске документације је прописано „У случају да понуђач пропусти попунити
образац за цијену понуде у складу са свим постављеним захтјевима, за све ставке које су
наведене, његова понуда ће бити одбачена.“

Уговорни орган је прихватио у цјелости пријелог Комисије, те је и одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.
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Наиме, у поступку предметне набавке, несумњиво је утврђено да достављена понуда није
прихватљива, из разлога што група понуђача није доставила доказе на начин дефинисан
тачком3.2.1.; 3.2.2; 3.4.2. тендерске документације , нити је попунила образац за цијену
понуде, на начин дефинисан тачком 4.5.1. тендерске документације, чиме су се стекли
законски услови за поништавање предметног поступка јавне набавке.
Из наведених разлога, примјеном члана 69.став 2) тачка д) , члана 70.став 1) и 6) Закона о
јавним набавкама, одлучено је као у члану 1. 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.

Одсијек за јавне набавке,
инвестиције и надзор
_________________
Дејан Гаврић

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_____________________
Василије Перић, дипл.ецц.

Достављено :
1. Понуђачу,
2. спис и
3. Стручној служби на објаву.-
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