РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА УГЉЕВИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 02-404-53/18
Датум, 27.02.2019.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 санацији кровова и фасаде на зградама у Угљевику и уговор се додјељује групи понуђача:
„Интер Градња“ д.о.о. Угљевик и „Призма“ д.о.о. Бијељина за понуђену цијену у износу од:
111.236,66 КМ без зарачунатог ПДВ-а, као најбоље оцијењену понуду.
Члан 2.
Приједлог уговора о набавци радова доставиће се на потпис изабраној групи понуђача по протеку
рока од 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана када су сви понуђачи обавијештени о избору
најповољније понуде.
Одабрана група понуђача је обавезна 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 обавезу из става 2. овог члана, 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 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 санацији кровова и фасаде на зградама у Угљевику, покренут је
Одлуком о приступању поступку јавне набавке радова број: 02-404-53/18 од 19.06.2018.године.
Јавна набавка је спроведена путем отвореног поступка за доставу понуда.
Обавјешење о набавци број: 894-1-3-28-3-21/18, објављено је на Порталу јавних набавки дана
17.07.2018.године и у „Службеном гласнику БиХ“, број 50/18, Исправка обавјештења о набавци
број: 894-1-3-28-8-28/18 објављена је на порталу јавних набавки дана 04.09.2018. године али иста
није објављена у „Службеном гласнику БиХ“ из разлога јер је Уговорни орган дана 05.09.2018.
године обуставио поступак и Исправка обавјештења о набавци број: 894-1-3-28-8-29/18 објављена
је на порталу јавних набавки дана 10.10.2018. године и у „Службеном гласнику БиХ“, број: 107/18 .
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Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 02-404-53/18 од 25.12.2018.године.
Комисија за наведену јавну набавку дана 30.10.2018.године, сачинила је записник о прегледу и
оцјени понуда и предложила уговорном органу да се предметна јавна набавка поништи у складу са
чланом 69.став 2. тачка д)Закона о јавним набавка.
Уговорни орган је прихватио приједлог Комисије и дана 09.11.2018.године је донио Одлуку о
поништењу поступка јавне набавке број: 02-404-53/18.
Дана 23.11.2018. године, група понуђача доо„Интер Градња“, Угљевик и доо“Призма“Бијељина, чији
је представник понуђач доо“Интер Градња“Угљевик, улаже жалбу на Одлуку уговорног органа о
поништењу поступка.
Канцеларија за разматрање жалби, филијала Бања Лука дана 31.12.2018.године,доноси Рјешење
број ЈН2-02-07-1-876-9/18 којим се усваја жалба групе понуђача доо„Интер Градња“, Угљевик и
доо“Призма“Бијељина, чији је представник понуђач доо“Интер Градња“Угљевик и поништава у
цјелости Одлука о поништењу поступка број:02-404-53/18 од 09.11.2018.године, и предмет враћа
на поновни поступак.
Поступајући по Рјешењу Канцеларије за разматрање жалби, Комисија је извршила поновљену
анализу понуда и дана 22.02.2019.године доставила записник о поновљеном прегледу и оцјени
понуда са Приједлогом 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 2 (двије),
-да су благовремено запримљене 2 (двије) понуде,
-да нема неблаговремено запримљених понуда.
-да су понуде доставили следећи понуђачи:
1. Група понуђача „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик и „Призма“ д.о.о. Бијељина,
2. Група понуђача „Монт-Градња“ д.о.о. Угљевик и „Јокић-Инвест“ д.о.о. Зворник,
-Комисија је даље записнички утврдила да 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, 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 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 и вриједност радова.
- 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 за коју је
предвиђен попуст на укупну цијену без ПДВ-а унешен је износ ПДВ-а, тако да му је укупна цијена са
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попустом без ПДВ-а већа од укупне цијене без ПДВ-а. 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.
- 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 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., издат од стране Окружног
привредног суда у Бијељини, на страни 65 понуде у рубрици Лица овлаштена за заступање субјекта
уписа наводи се лице Иво Јокић- Директор. 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.
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 групе понуђача доо“Интер
Градња“Угљевик и доо“Призма“Бијељина, чији је представник понуђач доо“Интер Градња“Угљевик
Комисјија је установила рачунске грешке на странама 7, 10, 12 и 15 техничке спецификације-Анекс 1
понуде, а самим тим и у укупном збиру односно укупном износу понуде. Од понуђача је дана
15.02.2019.године тражена сагласност за исправку рачунске грешке. Понуђач је писаним путем дана
19.02.2019.године дао сагласност за исправку рачунске грешке.
-Комисија је записнички утврдила да је група понуђача: „Интер-градња“ д.о.о. Угљевик и „Призма“
д.о.о. Бијељина квалификован понуђач, и да је њихова понуда прихватљива понуда, јер су
доставили све захтијеване доказе и понуду израдили на начин одређен тендерском
документацијом.
Комисија је примјењујући критериј за оцјену понуда из тачке 5.8.отвореног поступка „најнижа
цијена прихватљиве понуде“ сачинила ранг листу, како слиједи:

Назив понуђача

1.

Група понуђача Интерградња“ д.о.о. Угљевик
и „Призма“ д.о.о.
Бијељина

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

97.659,56

Кориговане вриједности

Матем.грешке

13.577,10

Попусти

00,00

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

Напомена

111.236,66

Дата
сагласност
на
исправку
рачунске
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грешке

Уговорни орган прихватио је Приједлог Комисије за јавну набавку.
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.

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
Мирослав Мирковић, дип.инж.
дипл.ек.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Василије Перић,

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

4

