РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-67/18
Датум, 28.12.2018.године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16),
члана 88. и 89.Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени гласник БиХ” број 39/14), Рјешења
Канцеларије за разматрање жалби, филијала Бања Лука, бр. ЈН2-02-07-1-705-9/18 од 15.11.2018.
године и приједлога Комисије за јавну набавку, Начелник Општине Угљевик, доноси

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

Члан 1.
Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова
„Санација спомен гробља палих бораца НОР-а и ЖФТ Срема и Источне Босне у Доњој Трнови“ и
уговор се додјељује понуђачу: Д.о.о.“Јовић С&Д“ Угљевик за понуђену цијену у износу од: 11.040,00
без зарачунатог ПДВ-а, као најбоље оцијењену понуду.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци радова доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку
жалбеног рока, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору најповољније
понуде.
Одабрани понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове Одлуке, физички доставити
на протокол уговорног органа доказе тражене тачком 4.1.3. тендерске документације.
У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезу из става 2. овог члана, Уговорни орган ће
приједлог уговора доставити другорангираном понуђачу.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали 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 учествовали у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70.став 6. Закона о
јавним набавкама.
Образложење
Поступак јавне набавке радова „Санација спомен гробља палих бораца НОР-а и ЖФТ Срема и Источне
Босне у Доњој Трнови“, покренут је Одлуком о приступању поступку јавне набавке радова број: 02404-67/18 од 16.07.2018.године.
Јавна набавка је спроведена путем конкурентског захтјева за доставу понуда.
Обавјешење о набавци број: 894-7-3-27-3-20/18, објављено је на Порталу јавних набавки дана
17.07.2018.године.
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Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је 13.500,00 КМ.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-404-67/18 од 30.07.2018.године.
Комисија је дана 27.12.2018.године доставила записник о поновљеном прегледу и оцјени понуда са
препоруком о избору најповољнијег понуђача.
Комисија је извршила поновни преглед и оцјену квалификованости понуђача, о чему је сачинила
одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
-да је укупан број пристиглих понуда 6 (шест),
-да је благовремено запримљено 6 (шест) понуда,
-да нема неблаговремено запримљених понуда,
-да су понуде доставили сљедећи понуђачи:
1. Занатска каменорезачка радња „ЕУРОГРАНИТ“, Перо Михајловић с.п. Угљевик,
2. Доо „Јовић С&Д“, Угљевик,
3. Доо „Услуге“, Угљевик,
4. Доо „Интер градња“, Угљевик,
5. Доо „Монт Градња“, Угљевик и
6. Доо „ДМ“, Угљевик,
-да понуда понуђача: Занатска каменорезачка радња „ЕУРОГРАНИТ“, Перо Михајловић с.п.
Угљевик није прихватљива из сљедећих разлога:
Тачка 5.1.5.тендерске документације прописује да сви листови понуде морају бити чврсто увезани, а
што подразумијева укоричење понуде у књигу, или понуда осигурана јемствеником, чија су оба краја
на првој или последњој страни понуде причвршћена наљепницом са утиснутим сувим жигом или
печатом добављача, а све на начин да се сачува интегритет понуде, онемогући накнадно вађење или
уметање листова, осим гарантних докумената. Понуђач није листове понуде чврсто увезао, нити је
понуду уопште осигурао јемствеником, те самим тим није ни сачувао интегритет понуде како је
захтјевано ТД.
Надаље, странице понуде нису нумерисане и потписане од стране понуђача како то прописује тачка
5.1.4. тендерске документације, те у понуди постоји исправка коректором у Обрасцу за цијену понудеАнекс 2, ставка 2 и колона-Јединична цијена без ПДВ-а, која није потврђена потписом понуђача уз
навођење датума исправке како то налаже тачка 5.1.5. тендерске документације.
Даљу анализу и оцјену понуде овог понуђача, Комисија није вршила.
-Комисија је записнички утврдила да понуђач: Доо „Услуге“, Угљевик, није квалификован понуђач
и да се искључује из даљег учешћа у поступку предметне јавне набавке, из сљедећих разлога:
Тачка 4.2.2. ТД прописује за понуђаче из БиХ, да је понуђач у сврху доказа о испуњавању услова из
члана 46. Закона дужан доставити Актуелни извод 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.
Понуђач је доставио Актуелни извод из судског регистра из којег се види податак о лицима која су
овлаштена за заступање привредног субјекта, али се не види податак да је понуђач регистрован за
обављање дјелатности која је предмет набавке, како је тражено овом тачком тендерске
документације.
Надаље, понуђач је доставио уз понуду потписан и овјерен Нацрт уговора-Анекс 6, али није у њега
унио све потребне податке из своје понуде како то прописује тачка 6.4. ТД.
-Комисија је записнички утврдила да су понуђачи: Доо „Јовић С&Д“, Угљевик, Доо “Интерградња“Угљевик, Доо “Монт-градња“Угљевик, и Доо „ДМ“ Угљевик квалификовани понуђачи и да
су њихове понуде прихватљиве понуде, јер су доставили све захтијеване доказе и понуде су
израдили на начин одређен тендерском документацијом.
-Наиме, Комисија за јавну набавку у предметном поступку јавне набавке радова је дана 31.08.2018.
године извршила преглед и оцјену понуда и констатовала да је секретар Комисије доставио истој на

2

увид Одлуку Уговорног органа број: 02-404-20/17 од 13.04.2017. године, којом је понуђач Доо “Јовић
С&Д”, Угљевик елиминисан из поступка јавне набавке, а у складу са чланом 45. став 5. Закона о
јавним набавкама, те понуду овог понуђача није узела у даље разматрање.
У даљем поступку прегледа и оцјене понуда Комисија је Записником о прегледу и оцјени понуда
бр.02-404-67/18 од 31.08.2018. године предложила Уговорном органу да се Уговор о набавци радова
додијели понуђачу Доо “Монт-Градња”, Угљевик.
На основу приједлога Комисије за јавну набавку, Уговорни орган је дана 11.09.2018. године донио
Одлуку о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке радова бр.02-404-67/18.
Незадовољан садржајем Одлуке Уговорног органа, понуђач Доо “Јовић С&Д”, Угљевик је путем
Уговорног органа Општине Угљевик-Начелника Општине изјавио жалбу од 14.09.2018. године која је
прослијеђена Канцеларији за разматрање жалби, филијала Бања Лука, у предметном поступку јавне
набавке радова.
Канцеларија за разматрање жалби, филијала Бања Лука, је дана 15.11.2018. године донијела Рјешење
број: ЈН2-02-07-1-705-9/18, којом усваја жалбу понуђача Доо “Јовић С&Д”, Угљевик као основану и
предмет враћа на поновно поступање и одлучивање. Истим Рјешењем поништава акте Уговорног
органа и то: Одлуку о избору најповољнијег понуђача бр. 02-404-67/18 од 11.09.2018. године и
Записник о прегледу и оцјени понуда бр. 02-404-67/18 од 31.08.2018. године.
Канцеларија у свом Рјешењу наводи да је на Пленарној сједници заузела став да кривицу за тежак
професионални пропуст/прекршај утврђују надлежни судови у складу са релевантним материјалним
прописима, гдје се у конкретном поступку треба доказати постојање намјере или немара привредног
субјекта, те да овакав професионални пропуст понуђача Доо “Јовић С&Д”, Угљевик Уговорни орган
треба доказати пред надлежним судовима.

На основу свега наведеног, а поступајући у складу са Рјешењем Канцеларије за разматрање жалби,
филијала Бања Лука, Комисија је примјењујући критериј за избор понуде из тачке 5.8.конкурентског
захтјева за доставу понуда „најнижа цијена технички прихватљиве понуде“ сачинила ранг листу, како
слиједи:

Назив понуђача

1
2
3
4

Доо “Јовић С&Д”, Угљевик
Доо „Монт-градња“,
Угљевик
Доо „Интер-градња“,
Угљевик
Доо „ДМ“, Угљевик

Кориговане
вриједности

Кориговани
износ цијене
понуде
(у КМ без
ПДВ-а)

Цијена из
обрасца за
цијену понуде
(без ПДВ-а)

Матем.
грешке

Попусти

11.040,00

-

0,00

11.040,00

-

13.525,00

-

1.352,50

12.172,50

-

13.525,00

-

811,50

12.713,50

-

13.185,00

-

0,00

13.185,00

-

Напомена

У поступку поновљене оцјене проведеног поступка, утврђено је да нема разлога, неправилности нити
пропуста у раду који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије.
Из наведених разлога, примјеном члана 64.став 1. тачка б.Закона о јавним набавкама и тачке
5.8.тендерске документације, одлучено је као у члану 1.ове Одлуке.
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ПРАВНА ПОУКА:
Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове
одлуке. Жалба се подноси путем овог уговорног органа у довољном броју примјерака, а који не
може бити мањи од три, како би могла бити уручена изабраном понуђачу, као и другим странкама у
поступку, директно на протокол уговорног органа у шалтер салу Општинске управе Општине Угљевик
или препорученом пошиљком.
У прилогу ове одлуке достављамо:
-Записник о поновљеном прегледу и оцјени понуда

Одсјек за јавне набавке,
инвестиције и надзор
________________

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
_____________________
Василије Перић, дипл.ецц.

Достављено:
1.свим учесницима у поступку,
2.у спис и
3.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву.-
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