РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-113/19
Датум, 16.10.2019.године

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број:
97/16), члана 25 и 70. Закона о јавним набавкама БиХ (“Службени гласник БиХ” број 39/14), и
приједлога Комисије за јавну набавку, Начелник Општине Угљевик, доноси сљедећу

О Д Л У К У
о избору најповољнијег понуђача

Члан 1.
Прихвата се приједлог Комисије за избор најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке
радова на изградњи капеле на мјесном гробљу у Равном Пољу и уговор се додјељује групи
понуђача: „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик и „Призма“ д.о.о. Бијељина чији је представник
понуђач „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик, за понуђену цијену са попустом у износу од:
69.693,46 КМ без зарачунатог ПДВ-а, као најбоље оцијењену понуду.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци радова доставиће се на потпис изабраном понуђачу по протеку
рока од 15 (петнаест) дана, 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 3.1.1. тендерске
документације.
У случају да, најуспјешнији понуђач не испуни обавезе из става 2. овог члана, Уговорни орган
ће приједлог уговора, 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
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 на изградњи капеле на мјесном гробљу у Равном Пољу ,
покренут је Одлуком о приступању поступку јавне набавке радова на изградњи капеле на
мјесном гробљу у Равном Пољу број: 02-404-113/19 од 19.07.2019.године.
Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка за доставу понуда.
Обавјешење о набавци број: 894-1-3-59-3-40/19, објављено је на Порталу јавних набавки дана
23.07.2019.године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 51/19 од 26.07.2019. године.
Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-404-113/19 од 09.08.2019.године.
Комисија је дана 11.10.2019.године доставила Записник о прегледу и оцјени понуда број 02404-113/19 од 11.10.2019. године са препоруком о избору најповољнијег понуђача.
Комисија је извршила преглед и оцјену квалификованости понуђача, о чему је сачинила
одговарајуће записнике, у којима је утврђено сљедеће:
-да је укупан број пристиглих понуда 4 (четири),
-да је благовремено запримљено 4 (четири) понуде,
-да нема неблаговремено запримљених понуда.
-да су понуде доставили следећи понуђачи:
1. „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик;
2. „Монт Градња“ д.о.о. Угљевик;
3. Група понуђача: „Интер Градња“ д.о.о. Угљевик и „Призма“ д.о.о. Бијељина

чији је представник понуђач „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик;
4. Група понуђача: „Гаги“ д.о.о. Горња Трнова и „Папилон“ д.о.о. Челић чији је
представник понуђач „Гаги“ д.о.о. Горња Трнова;
-Комисија је записнички утврдила да су понуђачи: „Јовић С&Д“ д.о.о. Угљевик, “Монт

Градња“ д.о.о. Угљевик и Група понуђача: „Интер Градња“ д.о.о. Угљевик и „Призма“
д.о.о. Бијељина чији је представник понуђач „Интер Градња“ д.о.о. 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.
-Комисија је даље утврдилаДа понуда Групе понуђача: Доо “Гаги“ Горња Трнова и „Папилон“ д.о.о. Челић чији је
представник понуђач „Гаги“ д.о.о. Горња Трнова, није прихватљива понуда. Наиме, тачком 3.4.
ТД-Техничка и професионална способност, подтачком 3.4.1. понуђачи су дужни доказати да
располажу образовним, професионалним и техничким особљем и то: 1 дипл.инж. грађевине,
који посједују личну лиценцу за извођење радова из области високоградње, потребно је
доставити овјерену копију личне лиценце за дипл.инж.грађевине који је овлаштен за извођење
радова из области високоградње. Понуђач је у понуди доставио лиценцу за извођење
градјевинских радова и надзор, али не и мишљење Министарства за просторно уређење,
грађевинарство и екологију, да лиценца дипл.инж.градјевине за извођење градјевинских
радова и надзор има и овлаштење за извођење радова у области високоградње, а само из
приложене лиценце се не може утврдити да је то лице овлаштено за извођење радова из
области високоградње. С тим у вези Комисија је става да Група понуђача: Доо “Гаги“ Горња
Трнова и „Папилон“ д.о.о. Челић чији је представник „Гаги“ д.о.о. Горња Трнова није
квалификована за извођење предметних радова сходно чему њихова понуда није прихватљива
а који став Комисије у овом дијелу Записника о прегледу и оцјени понуда број: 02-404-113/19

од 11.10.2019. године Уговорни орган сматра у цјелости основаним па је према томе понуду
предметне групе понуђача ваљало одбацити као неуредну и исте дисквалификовати из даљег
поступка додјеле уговора за ову набавку.
Приликом рачунске контроле у складу са чланом 17.став 5. Упуства за припрему модела
тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14), у понуди понуђача
Доо „ Јовић С&Д“ Угљевик, уочена је рачунска грешка на страни 11 И 15 -Анекс 2 понуде. Од
понуђача је дана 15.10.2019.године тражена сагласност за исправку рачунске грешке. Понуђач
је писаним путем дана 15.10.2019.године дао сагласност за исправку рачунске грешке. Такође у
понуди понуђача Доо „ Монт-Градња“ Угљевик, уочена је рачунска грешка на страни 6 -Анекс 2
понуде. Од понуђача је дана 15.10.2019.године тражена сагласност за исправку рачунске
грешке. Понуђач је писаним путем дана 16.10.2019.године дао сагласност за исправку рачунске
грешке.

Комисија је примјењујући критериј за додјелу уговора из тачке 4.8. тендерског документа
отвореног поступка „најнижа цијена прихватљиве понуде“ сачинила ранг листу, како слиједи:

Назив понуђача

1

Група понуђача:
ДОО“Интер
Градња“Угљевик и Доо
„Призма“ Бијељина

Цијена из
обрасца
понуде
(без ПДВа)

Кориговане
вриједности
Матем.
грешке

Попусти

69.693,46

2

ДОО“Јовић С&Д“Угљевик

70.364,80

3

ДОО“Монт
Градња“Угљевик

85.739,78

Кориговани
износ цијене
понуде (без
ПДВ-а)

Напомена

69.693,46

-

70.364,80

- 9,00

8.573,10

77.157,68

Дата
сагласност
на
исправку
рач.грешк
е. Не
мијења се
укупан
износ
понуде.
Дата
сагласност
на
исправку
рач.грешк
е.
Мијења се
укупан
износ
понуде.

Комисија је предложила да се Уговор о набавци радова на изградњи капеле на
мјесном гробљу у Равном Пољу додјели групи понуђача: „Интер Градња“ д.о.о.
Угљевик и „Призма“ д.о.о. Бијељина чији је представник понуђач „Интер Градња“ д.о.о.
Угљевик, улица Ћирила и Методија бб, 76330 Угљевик, ЈИБ: 4403752440001 јер је понуда
предметног понуђача прихватљива и најповољнија.
Уговорни орган је прихватио у цјелости приједлог Комисије за јавну набавку.
Из наведених разлога, примјеном одредби члана 64.став 1. тачка б. Закона о јавним
набавкама БиХ (Службени гласник БиХ 39/14) и тачке 4.8.тендерске документације, одлучено
је као у члану 1.ове Одлуке.
ПРАВНА ПОУКА:
Против ове одлуке може се изјавити жалба најкасније 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 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 прегледу и оцјени понуда

Одсјек за јавне набавке,
инвестиције и надзор
____________________

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

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
____________________
Василије Перић, дипл.ецц.

