РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Одсијек за јавне набавке, инвестиције и надзор
Број : 02-404-53/18
Датум, 09.11 .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 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“,
број: 97/16), и приједлога Комисије за јавну набавку број 02-404-53/18 од 07.11.20118. године,
Начелник Општине, д о н о с и
ОДЛУКУ
о поништењу поступка јавне набавке радова на санацији кровова и фасада на зградама у
Угљевику
И
Поништава се поступак јавне набавке, интерни број 02-404-53/18, чији је предмет јавна набавка
радова на санацији кровова и фасада на зградама у Угљевику, из разлога што ни једна
достављена понуда није прихватљива - члан 69, став став 2) тачка д) Закона о јавним
набавкама.
ИИ
Ова Одлука ће се објавити на веб страници www.opstinaugljevik.net, истовремено с
упућивањем овлаштеним представницима групе понуђача, који су учестовали у предметном
поступку јавне набавке, у складу са чланом 70.став 6. Закона о јавним набавкама.
ИИИ
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 санацији кровова и фасада на зградама у Угљевику покренут
је Одлуком о покретању поступка јавне набавке, број 02-404-53/18, од 19.06.2018. године,
путем отвореног поступка, за које је објављено обавјештење о набавци број :894-1-3-28-321/18, на Порталу јавних набавки дана 17.07.2018. године, Исправка обавјештења о набавци
број: 894-1-3-28-8-28/18 објављена на порталу јавних набавки дана 04.09.2018.године;
Исправка обавјештења о набавци број:894-1-3-28-8-29/18 објављена на порталу јавних набавки
дана 10.10.2018.године.
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 111.500,00 КМ.
Комисија за јавну набавку, именована је Рјешењем број 02-404-53/18 од 16.10.2018.године.
Комисија за јавну набавку доставила је дана 07.11.2018.године записник о прегледу и оцјени
понуда са препоруком о поништењу поступка јавне набавке број 02-404-53/18, чији је предмет
набавка радова на санацији кровова и фасада на зградама у Угљевику.
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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 2 (двије),
-да је благовремено запримљено 2 (двије) понуде,
-да нема неблаговремено запримљених понуда,
-да су понуде до крајњег рока одређеног тендерском документацијом доставили :
1) Група понуђача доо „Интер Градња“, Угљевик и доо“Призма“Бијељина, датум и вријеме
пријема понуде: 17.10.2018.год; 09 сати и 25 мин
2) Група понуђача доо „Монт Градња“, Угљевик и доо“Јокић-Инвест“Зворник, датум и вријеме
пријема понуде: 17.10.2018.год; 09 сати 27 мин,
-да ни једна од достављених понуда није прихватљива, те је Комисија предложила да се предметни
поступак јавне набавке поништи из следећих разлога :

1)

Понуда групе понуђача Д.о.о „Интер-Градња“, Угљевик и д.о.о “Призма“ Бијељина, чији је
представник групе понуђача доо“Интер-Градња“ Угљевик, није прихватљива јер иста није
припремљена у складу са тачком 5.5.1 и тачком 5.2.2. подтачка 1, те тачком 4.3.2 под а)
тендерске документације.

-

У тачки 5.5.1. тендерске документације је дефинисано да су понуђачи дужни доставити
попуњен Образац за техничку спецификацију-Анекс 1, Образаца 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 наведеним
обрасцима.
У тачки 5.2.2. подтачка 1. тендерске документације је дефинисано да понуда мора садржавати
техничку спецификацију попуњену у складу са шемом која је дата у Анексу 1 ТД.
Понуда понуђача биће одбачена у случају да не доставе тражене документе из тачке 5.2.2. ТД
или их доставе на непотпун и непрописани начин.
Увидом у понуду групе понуђача Д.о.о „Интер-Градња“, Угљевик и д.о.о “Призма“ Бијељина,
утврђено је да:
-у Поглављу а) Реконструкција и санација оштећења на згради број 13/15 у ул. Краља Петра И
Карађорђевића, на страни број 8. под тачком „А/санација и реконструкција крова, укупно: “
није наведена укупна вриједност радова.

-

Тачком 4.3.2. под а) дефинисано је да је понуђач уз листу-списак извршених уговора дужан
доставити потврду друге уговорне стране, коју је издао наручилац радова-онај према коме је
уговор извршен, а која обавезно садржи:

•
•
•
•
•
•

назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката,
предмет уговора,
вриједност уговора без зарачунатог ПДВ-а,
вријеме и мјесто извршења уговора
број и датум уговора и
наводе о уредно извршеном уговору
Увидом у садржај понуде, утврђено је да је на странама 68. и 69. достављено Увјерење о
пруженим услугама а исто овјерено преводу са енглеског језика од стране сталног судског
тумача за енглески језик Никић Миланке. Поменуто увјерење не садржи обавезне елементе
који су тендерском документацијом предвиђени за садржај потврде и то:
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-

сједиште уговорних страна као и
датум уговора.
На основу наведеног јасно је и недвосмислено дагрупе понуђача Д.о.о „Интер-Градња“,
Угљевик и д.о.о “Призма“ Бијељина, своју понуду није припремила у складу са условима
прописаним тендерском документацијом, те је иста у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ за овај уговорни орган неприхватљива.

2)

Понуда групе понуђача: Доо „Монт Градња“, Угљевик и доо“ Јокић-Инвест“ Зворник, чији је
представник Доо „Монт Градња“, Угљевик није прихватљива јер иста није припремљена у
складу са тачком 5.5.1. и 5.2.2. подтачка 1., тачком 5.5.6., те тачком 4.2.4. тендерске
документације.

-

У тачки 5.5.1. тендерске документације је дефинисано да су понуђачи дужни доставити
попуњен Образац за техничку спецификацију-Анекс 1, Образаца 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 наведеним
обрасцима.
У тачки 5.2.2. подтачка 1. тендерске документације је дефинисано да понуда мора садржавати
најмање техничку спецификацију попуњену у складу са шемом која је дата у Анексу 1 ТД.
Понуда понуђача биће одбачена у случају да не доставе тражене документе из тачке 5.2.2. ТД
или их доставе на непотпун и непрописани начин.

-

-

-

Овај понуђач је доставио понуду и утврђено је следеће:
у Поглављу „а) Реконструкција и санација оштећења на згради број 13/15 у ул. Краља Петра И
Карађорђевића“, на страни 10. под тачком „А/санација и реконструкција крова, укупно:“ није
наведена укупна вриједност наведених радова.
у Поглављу „ц) Санација крова пословно стамбене зграде П+ Пк, Ћирила и методија број 5
(Зграда „Еко“)“ на страни 14. ТД, под тачком „А- Грађевински радови“ у ставу 3, није наведена
јединична цијена, нити је наведена вриједност радова дефинисана ставом 3 поглавља ц), тачка
А.
У тачки 5.5.6. ТД прописано је да у случају да понуђач пропусти попунити образац за цијену
понуде у складу и на начин са постављеним захтјевима у Анексу 3 за све ставке које су
наведене, његова понуда ће бити одбачена из даљег поступка оцјене понуда.
Увидом у Анекс 3 Образац за цијену понуде –радови, на страни 5. понуде, у рубрици укупна
цијена без ПДВ-а уписан је износ 11.426,52 КМ, у рубрици за коју је предвиђен попуст на укупну
цијену без ПДВ-а, уписан је износ од 18.426,51 КМ, а у рубрици укупна цијена са попустом без
ПД-а уписан је износ 130.369,03 КМ, тако да му је укупна цијена са попустом без ПДВ-а већа од
укупне цијене без ПДВ-а и попуста. Из наведеног произилази да Анекс 3 није попуњен у складу
са постављеним захтјевима, те се из тог разлога понуда групе понуђача: Доо „Монт Градња“,
Угљевик и доо“Јокић-Инвест“Зворник сматра неприхватљивом.
Комисија је у записнику о анализи и оцјени понуда констатовала да је ова група понуђача на
мјесто предвиђено за унос попуста уписала ПДВ-е, те му је укупна цијена са попустом без
ПДВ-а већа од укупне цијене без ПДВ-а.
У односу на наведено овај уговорни орган је утврдио, да је неспорно да је ова група понуђача
начинила пропуст приликом исказивања цијене у садржају своје понуде и да се ради о
пропусту који се не може подвести под члан 17. Упуства за припрему модела тендерске
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документације и понуда, нити под тачку 3-страна 6 Понуде-Анекс 3, јер је наведени пропуст
довео до неразумљивости понуђених елемената понуде а тиме и до немогућности поступања
по истој.
-

У сврху доказивања способности за обављање професионалне дјелатности тачком 4.2.2.
тендерске документације захтијевано је достављање актуелног извода из судског регистра или
изјаву/потврду надлежног органа из које се види да је понуђач регистрован за обављање
дјелатности која је предмет ове набавке и из које се види податак о лицима која су овлаштена
за заступање привредног субјекта. Увидом у достављену документацију, утврђено је да су
чланови групе понуђача доставили актуелни извод из судског регистра и то :
Представник члана групе понуђача ДОО „Монт Градња“ Угљевик на страни 60. понуде
доставио је извод из судског регистра број 059-0-Рег-З-18-001 493 од 26.07.2018., на страни 65
понуде у рубрици Лица овлаштена за заступање субјекта уписа наводи се лице Иво ЈокићДиректор. Увидом у поменути документ, није видљиво да је лице овлаштено за заступање код
представника понуђача Доо „Монт Градња“ Миленко Лукић, како је наведено у комплетној
понуди. Исто тако на страни број 67. понуде члан групе понуђача Доо „Јокић Инвест“ Зворник
доставио је актуелни извод из судског регистра број: 059-0-РегЗ-18-001 578 од 02.08.2018.
године, те на страни 71. понуде која чини цјелину извода из судског регистра, као лице
овлаштено за заступање субјекта уписа наводи се Миленко Лукић- Директор. Из свега
наведеног се не може јасно видјети ко је овлаштено лице за заступање ког од привредних
субјеката, обзиром да је утврђено да постоји несклад и неподударност у наведена два извода
из судског регистра и других докумената кроз које је Миленко Лукић потписник испред
привредног субјекта доо „Монт Градња“, а Иво Јокић, односно опуномоћена Маријана
Миловић потписник докумената и овлаштено лице за доо „Јокић Инвест“ Зворник. Из напријед
наведеног произилази да тражени докази у сврху испуњавања услова за обављање
професионалне дјелатности нису достављени на начин прописан тендерском документацијом,
те се у складу са тачком 4.2.4. ТД понуђач искључује из даљег учешћа због неиспуњавања
наведеног услова за квалификацију.
Уговорни орган је прихватио у цјелости пријелог Комисије, те је и одлучено је као у диспозитиву
ове
Одлуке.
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
_________________

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_____________________

4

Дејан Гаврић

Василије Перић, дипл.ецц.

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